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A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Egye-
temi Könyvtár és Tudásközpontja és a
Pécsi Egyházmegye közösen rendezte
meg október 16-án és 17-én azt a jubile-
umi konferenciát, amely a Klimo Könyv-
tár megnyitásának kétszáznegyven éves
évfordulója kapcsán mutatta be a könyv-
tár gyûjteményéhez és történetéhez kap-
csolódó legújabb kutatásokat.

A könyvtárat Klimo György pécsi
püspök (1751–1777) alapította, majd
1774-ben nyilvánossá tette. Klimo püs-
pök célja az volt, hogy egy Pécsett létesí-
tendõ egyetem könyvtárává, kutatóhelyé-
vé váljon majd az intézmény. Ez az álom
Klimo György életében nem valósult
meg, de utódai is gyarapították, gondoz-

ták a gyûjteményt. Végül Zichy Gyula
pécsi püspök (1905–1926) volt az, aki
1923-ban a Pécsre költözõ Erzsébet Tu-
dományegyetemnek örökös használatra
átengedte a bibliotékát. Ma mintegy har-
mincötezer kötet található a gyûjtemény-
ben, amely az egyetemi könyvtár legna-
gyobb különgyûjteménye is egyben.

A kétszáznegyven éves évfordulóhoz
egy jubileumi kiállítás is kapcsolódott,
„Itt van György fõpap a Te könyvtárad
(…) mindenki számára nyitva áll.” cím-
mel, melyet 2014. május 22-tõl október
31-ig tekinthettek meg a látogatók. A tár-
laton bemutatásra kerültek a bibliotéka
kuriózumai, kódexei, egyedi kéziratai és
nyomtatványai, valamint egyéb gyûjte-
ményei. A konferenciára elkészült a kiál-
lítás katalógusa is, mely a könyvtár hon-
lapján már elérhetõ.1
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„Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy
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Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban

✒✒    Dezsõ Krisztina

1 http://www.lib.pte.hu//tgyo/system/files/240_katalogus.pdf
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A Klimo Könyvtár jubileumi konfe-
renciája csatlakozik ahhoz a konferencia-
sorozathoz, amelyet a pécsi Egyetemi
Könyvtár 2001-ben indított útjára, s
amelynek célja a könyvtárhoz kapcsoló-
dó kutatások bemutatása a szélesebb tu-
dományos közönségnek. A konferenciá-
nak a Pécsi Egyházmegye Dóm Kõtára
adott helyet. A két nap folyamán hat
szekcióban (Könyvtártörténet, Oktatás-
és mûvelõdéstörténet, Jog- és hadtörté-
net, Irodalomtudomány, A könyvtár törté-
netéhez kapcsolható pécsi személyek,
Történettudomány) huszonhét elõadást
hallhattak a megjelentek huszonnyolc
elõadó tolmácsolásában. 

A konferencia nyitányaként a résztve-
võket Udvardy György pécsi megyéspüs-
pök, valamint a Pécsi Tudományegyetem
rektora, Bódis József köszöntötte. Fi-
scherné Dárdai Ágnes, a PTE Egyetemi
Könyvtár és Tudásközpont fõigazgatója,
az egyetemi könyvtár nevében köszöntöt-
te az elõadókat és a hallgatóságot, vala-
mint tolmácsolta Hoppál Péter kultúráért
felelõs államtitkár üdvözlõ szavait.

A szekcióülések elõtt Monok István,
az MTA Könyvtár és Információs Köz-
pont fõigazgatója tartotta meg nagyelõ-
adását, melynek címe A könyvtárak nyil-
vánossága a XVI–XVIII. században volt.
A történelem során több korszakban is
kísérletet tettek a könyvtárakban õrzött
hagyomány közös használatának megte-
remtésére. Már az ókori Rómában is vol-
tak közös használatú könyvtárak. A XIV.
századtól több olyan kezdeményezésrõl
is tudunk, amikor egy-egy tudós saját
könyvtárát felajánlotta egy tudós közös-
ség használatára, vagy egy-egy család lá-
togathatóvá tette gyûjteményét abban a
városban, ahol lakott. Ilyen volt például
Handó György prépost pécsi könyvtára
is. A reformáció hatása jelentõs a könyv-
tári nyilvánosság tekintetében. Magyar-
országon és Erdélyben is tudunk ilyen
alapítású könyvtárakról (Besztercebánya,
Kassa, Nagyszeben). A tudósok közös
könyvhasználata töretlen történet a XVI.
és XVII. században is, és a korai felvilá-
gosodás jegyében létrejövõ tudós társasá-
gok már kifejezetten egy „könyvtár-
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mag” köré szervezõdtek, függetlenül a
könyvtár eredetétõl (magán, egyházi
stb.). A XVIII. században egész Európá-
ban elterjedt a nyilvános könyvtárak lét-
rehozásának szándéka, a kezdeményezõk
gyakran az egyházi õrökbõl kerültek ki.
Élen jártak azonban az uralkodók vagy a
világi fõurak. A XVIII–XIX. század for-
dulója körül megalapított nyilvános
könyvtárak mindenütt az egyes kulturális
csoportok saját öntudatra ébredésének
folyamata mentén jöttek létre.

Az elsõ szekció Monok István elnök-
letével a Könyvtártörténet – A pécsi
könyvkultúra a XVIII–XIX. században cí-
met viselte. Schmelzer-Pohánka Éva, a
Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásköz-
pont osztályvezetõje kezdte az elõadások
sorát, aki a pécsi Klimo Könyvtár kora-
beli recepcióit és ismertetéseit mutatta
be. A hajdani püspöki könyvtár 1774-es
alapítását és nyilvánossá tételét már a
megnyitás évében nyomtatott peri-
odikumok (Pressburger Zeitung, Wiene-
risches Dia-rium) is kiemelkedõ kulturá-
lis eseményként mutatták be. Klimo

György pécsi ordinárius nagylelkû ado-
mányát már akkor is követendõ minta-
ként állították kortársai elé. A XVIII. szá-
zad utolsó harmadában számos hazai és
külföldi ismertetés (Bél András Károly,
Korabinszky Mátyás János, Kovachich
Márton György, Karl Gottlieb von
Windisch, Adalbert Blumenschein, Hans
Rudolf Füssli) és útikönyv (Teleki Do-
mokos, Jósika János) emlékezett meg a
neves pécsi bibliotéka felállításáról, an-
nak nagyszerû voltáról. Az elsõdleges,
levéltári dokumentumok hiányában ezen
források nagy segítséget jelentenek a
könyvtár korai történetének feltárásában,
de egyúttal számos kérdõjelet is hagytak
maguk után: így az alapítás évével, az ál-
lomány nagyságával kapcsolatban.

A szekció második elõadója Grócz Zi-
ta, a Kalocsai Fõszékesegyházi Könyvtár
vezetõje volt, aki a kalocsai könyvgyûjtõ
érsekeket és azok XVIII. századi könyv-
gyûjteményeit mutatta be. Két XVIII.
századi bibliofil érsek (Patachich Ádám
és Kollonich László) gyûjteménye adja a
fõszékesegyházi könyvtár magját. Mûve-
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lõdéstörténeti és tudományos értékét uni-
kumaival együtt e negyvenkétezer kötet
(köztük 64 középkori kódex, 510 õs-
nyomtatvány és 3815 kötet XVI. századi
antikva) képviseli. 

Majd Simon Katalin, a Szombathelyi
Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár
gyûjteményvezetõje ismertette a Szom-
bathelyi Püspökség szerepét a város kul-
turális életében a XVIII. század végén.
Szombathely életében jelentõs fejlõdést
hozott az új püspökség felállítása 1777-
ben. Az egyházmegye elsõ fõpásztora,
Szily János nemcsak az egyházszervezet
kiépítésén dolgozott, hanem püspöki
székhelyén muzeális és közmûvelõdési
intézményeket alapított, ezek a közgyûj-
temények kezdetektõl nyitva álltak úgy az
egyházi, mint a világi érdeklõdõk elõtt. 

A következõ elõadó Kocsis Éva, a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár (MNL) Baranya
Megyei Levéltárának segédlevéltárosa,
Mátyás Flórián pécsi kutatásairól és
könyvtáráról értekezett. Pécs elsõ akadé-
mikusa gyakran végzett kutatásokat a
korszak egyetlen nyilvános pécsi könyv-

tárában, és kutatási eredményeit mûvei-
ben is felhasználta. Magánkönyvtára pe-
dig napjainkban a Pécsi Egyetemi
Könyvtárban található, különgyûjte-
ményként. 

A szekció zárásaként Gergely Zsu-
zsanna, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tu-
dásközpont könyvtárosa, egy új fejleszté-
sû metszetadatbázist ismertetett. Az
Illustrationes egy folyamatosan bõvülõ
digitális képgyûjtemény a pécsi Klimo
Könyvtárban õrzött kötetek metszeteibõl.
Az adatbázis egyediségét az adja, hogy a
könyvekben található metszetek feltárása
kerül a projekt középpontjába. A digitali-
zált anyag hosszú távon megõrizhetõ, di-
gitális összegyûjtésével kutathatóvá vá-
lik, ugyanakkor a forrásdokumentum
megóvása mellett biztosítható lesz a hoz-
záférhetõség a széles közönség számára.

A második, Oktatás- és mûvelõdéstör-
téneti címet viselõ szekció elnöki tisztét
Fischerné Dárdai Ágnes, a PTE Egye-
temi Könyv-tár és Tudásközpont fõ-
igazgatója töltötte be, a szekció nyitó-
elõadásában olyan pécsi vonatkozású 
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történelemtankönyveket mutatott be, me-
lyeket a Pécsi Püspöki Joglyceumban is
használtak. A líceum több mint negyed-
századig oktató tudós tanára Rézbányai
János volt, tankönyve Európa mûvelõ-
dési történelme különös tekintettel ha-
zánkra címmel Pécsett jelent meg. Tipold
Özséb a mûvelõdéstörténet óraadó tanára
volt, tankönyvét a Világtörténelmi helyek
zsebszótára, különös tekintettel hazánk-
ra: tanodai és magánhasználatra címmel
szintén Pécsett nyomtatták. Rézbányai
József munkássága is jelentõs, aki ugyan
tankönyvet nem írt, de átvette a líceum-
ban nagybátyja helyét, s 1907-tõl oktatta
ugyanazon tantárgyakat.

A szekció második elõadója Egyed
Emese, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudo-
mányegyetem egyetemi tanára volt, aki
Daniele Concinna színházi tárgyi mûvei-
nek elemzõ ismertetését adta. Concinna
római katolikus hittudós volt, aki német
anyanyelvét tudatosan az olaszra cserél-
ve kérlelhetetlen hitvédelmi vitákban kí-
vánta a római katolikus egyházat a
XVIII. század szerinte züllött világából
az egyházatyák korának erkölcsi rendjé-
hez visszatéríteni. Úgy vélte, a színját-
szás nyilvánossághoz való joga, a karne-
váli alakoskodás, általában a jelmezek 
viselésének engedélyezése (személycse-
re) félelmetes szabadosságot indít el az
egyénben és a társadalomban, társadalmi
következményeit tekintve tehát jóvátehe-
tetlen.

Boda Miklós pécsi irodalomtörténész
Balogh Károly irodalomtörténész és mû-
fordító munkásságáról adott elõ. Balogh
Károly 1930-ig volt a pécsi egyetemi
könyvtár munkatársa, a Magyar Mûvé-
szet hasábjain fotókkal illusztrált cikkben
népszerûsítette a bibliotékát.

A szekció utolsó elõadója, Tigyi
Zoltánné, a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karának egyetemi
adjunktusa, a kora gyermekkori intézmé-
nyes nevelés, elsõsorban az óvodatörté-
net fejlõdési irányait mutatta be. Kiemel-
te, hogy a Klimo Könyvtárban jelentõs
forrásanyag támogatja az e témában ku-
tatót, ilyenek többek között a szakirodal-
mi lapok (Tanító, a magyar orvosok és
természetvizsgálók nagygyûlésének ki-
adványai stb.), az országgyûlési jelenté-
sek, az egyházmegyei kiadványok (Ma-
gyar Sion) és a szakkönyvek.

Az elsõ nap utolsó szekciója jog- és
hadtörténeti kérdésekkel foglalkozott, a
szekció elnöke Kajtár István, a Pécsi Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának professor emeritusa, aki a
Klimo Könyvtárban található tengerésze-
ti munkákról adott elõ. Egyrészt az ábrá-
zolások (a hajózás színterei: óceánok,
tengerek, öblök térképei; a kikötõk, jeles
tengeri események színhelyei, világító-
tornyok, valamint a hajók metszetei) ta-
nulmányozhatók. A hajók metszetei elsõ-
sorban a Nagy Francia Enciklopédia
ábrázolásokat közlõ (Marine címet vise-
lõ) kötetében találhatók, de itt jelennek
meg a navigációs eszközök vagy a tenge-
részeti lobogók is. Tengeri utazások
hangsúlyosan szerepelnek, különösen a
földkörüli utak (így Anson, La Perouse,
Kotzebou, Krusenstern, B. Wallerstorf-
Urbair, Cook vállalkozásai). A tengeri
háborúnak is mögöttes anyagát jelenti
Hugo Grotiusnak A háború és béke jogá-
ról címû munkája, ez megtalálható volt
Klimo György könyvtárában.

A szekció második elõadója Kiss Gá-
bor PhD-hallgató volt a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemrõl, aki a XIX–XX.
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századi Pécs kánonjogi mûveltségérõl
szólva elmondta, kísérletet tesz arra,
hogy bemutassa, hogyan jutott el igen
magas fokra – Magyarországon egyedül-
álló módon – a kánonjog mûvelése Pé-
csett az 1800-as évektõl kezdõdõen az
1960-as évekig. Az elõadó elsõként átte-
kintette a pécsi könyvkultúrát és az ekkor
született fontosabb publikációkat, majd a
vizsgált tudományág felsõoktatásban be-
töltött szerepét elemezte. Az eddigi kuta-
tások arra engednek következtetni, hogy
az alapítás kezdetétõl az egyetem Állam-
és Jogtudományi Karába történõ beol-
vadásáig a Pécsi Püspöki Joglyceum 
komoly szerepet játszott a kánoni jog
mûvelésében. A fentieket tekintetbe véve

külön figyelmet érdemel a Joglyceum
könyvtárának és a Klimo Könyvtár egy-
házjogi állományának vizsgálata. 

A következõ elõadó Pókecz-Kovács At-
tila, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karának egyetemi  docen-
se volt, aki Huszty István Jurisprudentia
Practicájának hatását vizsgálta a XVIII.
századi jogi oktatásra. A Jurisprudentia
practica 1745-ben Budán jelent, s a hazai
jogból a nemesi magánjog és a büntetõjog
anyagát foglalja össze. A latin nyelven írt,
három kötetre rúgó munka elsõ két kötete
a nemesi magánjog és az eljárásjog, a 
harmadik a büntetõjog foglalata. A mû,
amelyet többször is kiadtak, meghatározó
befolyást gyakorolt a XVIII. századi jo-
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gászképzésre, s egyben az elsõ, magyar
jogot bemutató egyetemi tankönyvnek is
tekinthetõ.

A nap utolsó elõadója Tegzes Ferenc,
az MNL Baranya Megyei Levéltárának
nyugalmazott fõlevéltárosa, a Világhábo-
rú Heti Postája címû folyóirat képanya-
gának forrásértékérõl értekezett. 1914.
december 6-án jelent meg Wessely Antal
nyomdatulajdonos kiadásában és Linder
Ernõ szerkesztésében a lap. A hetilap
1916. február 6-án került ki a nyomdából
utoljára. A helytörténet és a kuriózum
körébe soroltak kivételével a fénykép-
anyagot a Világháború Heti Postája más
sajtótermékekbõl vette át, azonban, mi-
vel a kiadó nyomdának nem maradt fenn
iratanyaga, nem áll módunkban a forrá-
sokat beazonosítani. A fényképek téma-
körei: fegyvernemek, fogolyélet, a gyász
ábrázolása, haditechnika, hátország,
helytörténet, kuriózum, Szarajevó, szá-
razföldi események, személyek, tengeren
történtek, térképek, a Világháború Heti
Postája reklámozása. 

Az elsõ nap szakmai programját a pé-
csi püspöki palotában Udvardy György
által adott fogadás zárta, amelynek kere-
tében a konferencia résztvevõi megte-
kinthették a felújítás alatt álló püspöki
palota elkészült teremsorát, amelyet ha-
marosan a nagyközönség elõtt is meg-
nyitnak.

A második nap elsõ szekciója az iro-
dalomtudomány témakörébõl válogatott.
Levezetõ elnöke Bartók István, az MTA
Irodalomtudományi Intézet tudományos
tanácsadója, a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Klasszikus
Irodalomtörténeti és Összehasonlító Iro-
dalomtudományi Tanszék egyetemi 
docense volt. Az elsõ elõadó Maczák

Ibolya, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem tudományos munkatársa volt, aki
A méhkirálynõ édes uralma címmel Es-
terházy Krisztina Jozefa felett mondott
temetési beszédet és a hozzá kapcsolódó
kiadványt elemezte. Ennek során bemu-
tatta a dokumentum és a kapcsolódó mû-
faj kultúrtörténeti hátterét és irodalom-
történeti összefüggéseit.

A második irodalomtudományi elõ-
adást Nagy Imre, a Pécsi Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kar professor
emeritusa tartotta Az Olvasó, a Cenzor és
„egy gonosz lelkû Pap”. Alexovics Vazul:
A’ Könyvek’ Szabados Olvasásáról cím-
mel. Alexovics Vazul, aki pályájának el-
sõ szakaszában többek között Pécsett is
tevékenykedett tanárként, 1783-tól nagy
hatású hitszónoki munkát végzett Pesten,
beszédeiben támadva a felvilágosodás
vallásellenes (vagy annak vélt) eszméit.
Személye a szabadgondolkodók szemé-
ben a fanatizmus jelképévé vált. Polémi-
ái hírhedtté tették a nevét. A’ Könyvek’
Szabados Olvasásáról címû munkája,
1792-ben jelent meg Pesten. A szerzõ
egyaránt védelmezi a „Religio” tanait és
a deisták által támadott külsõ formáit.
Mûvében külön fejezetet szán „Voltér,
Bayle és Russzó” mûveinek. Az akkor
„modernnek” számító mûveket ismertet-
ve, velük kapcsolatban tanácsokat adva
és tiltásokat megfogalmazva – akaratán
kívül – hozzájárult e könyvek hazai re-
cepciójához, fõként a csak magyarul ol-
vasók körében.

Frankovics György pécsi tudományos
kutató Gerdenich István háromnyelvû
(horvát, magyar, német) imakönyveit is-
mertette. Gerdenich mûveivel „a barokk
kor Mária-kultuszának virágait” szedi
három csokorba, legelõször az 1837-ben

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. november 9



megjelent horvát nyelvû imakönyvében:
Vrata nebeska... Hamarosan napvilágot
látott magyar nyelvû mûve: Tisztelet osz-
lop Mária hét jelesebb ünnepére szentel-
ve (Pécs, 1839). De nem feledkezett meg
német nyelvû híveirõl sem, akiknek az
Andachtsübungen an den sieben vor-
züglichsten Marienfesten címû mûvét
ajánlja, valamint 1845-ben szintén Pé-
csett kiadja horvát nyelvû prédikációit
Govorenja nediljna... (Vasárnapi prédi-
kációk) címmel.

Az irodalomtudományi szekció utolsó
elõadói, Hartvig Gabriella és Jankovits
László, Michael Denis Protrepticon
inclitae nationi Hungaricae címû, az
1797. évi magyar nemesi felkelés alkal-
mából írott versét elemezték. Az elõadás
egyrészt azt mutatta be, milyen jezsuita
hagyományok jelentek meg Klimo püs-
pök és utódai környezetében, másrészt
azt, miként manifesztálódik az ossziáni
bárdköltészet a versben.

A könyvtár történetéhez kapcsolható
pécsi személyekrõl szóló szekció elnöki
tisztét Schmelzer-Pohánka Éva, a Pécsi
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
osztályvezetõje töltötte be. A szekció el-
sõ elõadója Borsy Judit, az MNL Bara-
nya Megyei Levéltár fõlevéltárosa volt,
aki Koller József nagyprépost francia
kapcsolatait mutatta be. A Klimo Könyv-
tár állománya számos francia levelet õriz
az 1803 és 1807 közötti évekbõl, melyek-
bõl nemcsak az derül ki, hogy Koller Jó-
zsef szoros baráti kapcsolatban állt fran-
cia egyházi méltóságokkal, hanem újabb
bizonyítékokkal szolgálnak Koller József
kivételes személyére, széles látókörére,
nagy mûveltségére nézve.

Hencz Enikõ, a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem PhD-hallgatója Dobay Szé-

kely Sámuel könyvtárának kínálatáról
tartott elõadást, akinek személye is ki-
emelkedõ volt a XVIII században, hiszen
számos tudományos munkához nyújtott
segítséget a korszak kutatói számára.
Gyûjteményét az 1760-as években töb-
beknek eladásra kínálta. Klimo püspök-
nek is felajánlotta a gyûjteményt, de a pé-
csi püspök csak egyes darabokat vásárolt
meg.

Sõreg Ádám, a Budapesti Mûszaki
Egyetem PhD-hallgatója Patkovics Jó-
zsef pécsi tiszti fõorvos meteorológiai
megfigyeléseit mutatta be. Patkovics
1819 és 1832 között a bécsi csillagvizs-
gáló által is használt mûszerekkel és az
általuk meghatározott észlelési idõpon-
tokban végezte megfigyeléseit. A hõmér-
sékletet naponta három alkalommal, 
helyi idõ szerint 8, 15 és 22 órakor je-
gyezte fel. Észlelési íveit eljuttatta az
osztrák fõvárosba. 1832 után is végzett
rendszeres meteorológiai megfigyelése-
ket, nyomtatásban azonban csak az
1819–1832-es idõszak mérési eredmé-
nyei jelentek meg. A betegnaplók 1843.
október 29. és 1854 januárja között tar-
talmaznak rendszeres hõmérsékleti fel-
jegyzéseket (napi egy vagy két mérés).
A hõmérséklet mellett feljegyzésre került
az idõjárás jellege, a szél iránya és erõs-
sége, valamint a légnyomás változása. 
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T. Papp Zsófia, az MNL Baranya Me-
gyei Levéltárának nyugalmazott levéltá-
rosa Agyich István kéziratos verseirõl
szólva elmondta, hogy a Klimo Könyvtár
kézirattárában napjainkra huszonhárom
Agyich-vers maradt fenn. A verseket
több csoportba oszthatjuk, az egyiket a
nyomtatásban megjelent versek alkotják,
a másik a „feltételezett elõmunkálatok
más versekhez” nevet kapta, mely versek
közé egy alig több mint kétoldalas, cím
nélküli gyászdal is tartozik. Egy újabb
csoportba az önálló, rövidebb versek tar-
toznak.

A konferencia az utolsó, történettudo-
mányi szekcióval zárult, melynek elnöke
Sümegi József egyháztörténeti kutató,
egyházmegyei tanfelügyelõ, a bátaszéki
II. Géza Gimnázium igazgatója volt. Az
elsõ elõadó Nagy János, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem PhD-hallgatója
volt, aki az 1751. évi országgyûlésen
megjelent Baranya vármegyei követeket,
társadalmi helyzetüket, rokonsági kap-
csolataikat mutatta be. Kitért az elõadás a
baranyai követek követeléseire és arra,
hogy ezek mennyire illeszkedtek az or-
szágos fejlõdésmenetbe.

Gõzsy Zoltán, a Pécsi Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Karának ad-
junktusa, Prospero Lambertini, a késõbbi
XIV. Benedek pápa Institutiones ecclesi-
asticae címû munkája kapcsán mutatta
be, hogy Lambertini több szempontból is
elõképe, példaképe Klimo György pécsi
püspök szellemiségének, tevékenységé-
nek. Így az egyház-igazgatási alapvetése-
ket összefoglaló könyv meglétét a Klimo
Könyvtárban egyszerre tarthatjuk eviden-
ciának és szimbolikusnak. XIV. Benedek
hatása már az 1730-as évektõl kezdve je-
lentõs volt, az általa megfogalmazott sta-
bilizációs és meliorizációs elvek nagy
hatást gyakoroltak a XVIII. századi ma-
gyar püspökökre, így Klimo Györgyre is,
aki az említett munkában lefektetett egy-
ház-igazgatási és mûvelõdésfejlesztési
programot kreatív módon és eredménye-
sen ültette át a pécsi egyházmegye kere-
tei közé. 

Szeberényi Gábor, a Pécsi Egyetemi
Könyvtár és Tudásközpont osztályveze-
tõje, Historiográfiai hangsúlyváltások: a
Klimo Könyvtár diplomatikai anyagának
érték(elés)e a XVIII–XX. században cím-
mel tartotta meg elõadását. Az elõadás a
Klimo György püspök által beszerzett és
jobbára Koller József által rendezett, il-
letve részben feldolgozott közép- és ko-
raújkori okleveles anyag historiográfiai
értékének változásait járta körül a XVIII.
század végétõl az 1920-as évekig. Az
idõszak lényegében egybeesik a tudomá-
nyos igényû oklevélkritika kialakulásá-
val, tágabban pedig a magyarországi tör-
ténettudomány professzionalizációjának
folyamatával. Az áttekintéssel így nem
csupán a diplomatikai gyûjtemény szak-
tudományi „helyiértékének” változását
követhetjük nyomon, de a Klimo Könyv-
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tár anyagának „historiográfiai sorsa”
egyben az intézményesült történettudo-
mány létrejöttének vidéki közgyûjtemé-
nyekre gyakorolt hatását is illusztrálja.

Vitári-Wéber Adrienn, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Ka-
rának doktorjelöltje, a pécsi püspöki
könyvtár régészeti jelentõségérõl érteke-
zett. A Püspöki Könyvtár a helyi régé-
szeti emlékek – elsõsorban római kõ-
emlékek és érmek, kisebb mértékben
azonban más régészeti tárgyak – gyûjtõ-
helye is volt. Természetesen szakkönyv-
tárként is használták a kor neves régészei
által elismert, helyi amatõr régészek,
szakemberek (például Horváth Antal) sa-
ját szaktudásuk kialakításához, továbbá
az egyéb helyi gyûjtemények tárgyainak
meghatározásához, a kor régészeti szak-
lapjaiban megjelenõ tanulmányaikhoz,
illetve régészeti jellegû kérdések eldönté-
sére. A Pécsi Püspöki Könyvtár igen fon-
tos szerepet töltött be a pécsi és baranyai
régészeti emlékek megõrzésében, tudo-
mányos feldolgozásában egy olyan kor-
szakban, mikor még nem volt kialakult,

helyi gyakorlata az elõkerülõ régészeti
emlékekkel való bánásmódnak.

A konferencia utolsó elõadója Csóka-
Jaksa Helga, a Pécsi Egyetemi Könyv-
tár és Tudásközpont könyvtárosa volt, 
aki a Klimo Könyvtárban az 1950-es és
1960-as években rendezett propaganda
célú kiállításokat ismertette. A második
világháború után a berendezkedõ kom-
munista hatalom megtette a legfontosabb
politikai lépéseket hatalma biztosítása ér-
dekében. Ez a folyamat azonban nem
csak politikai „mûveleteket” jelentett;
hatalma legitimálására az ünnepeket is
kisajátította, saját képére formálta, sõt
újakat is beillesztett a „szocialista ünnepi
kalendáriumba”. A Pécsi Egyetemi
Könyvtár Irattárában a korszakra jellem-
zõ dokumentumok vallanak errõl a folya-
matról. Nyomon követhetõk az egyete-
men rendezett ünnepségek és az egyes
ünnepekhez kapcsolódó kiállítások is,
amelyeket a hatalom megrendelésére a
könyvtár készített azzal a céllal, hogy az
ide járó olvasók, látogatók megértsék és
elfogadják a hatalom üzenetét. ■
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Az Országos könyvtári napok program-
sorozat részeként, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi
Kar, Könyvtár- és Információtudományi
Intézete (ELTE BTK KITI) szervezésé-
ben rendezték meg 2014. október 15-én
az E-könyv, e-olvasás szakmai napot.
A rendezvényt moderálta és koordinálta
Boda Gáborné Köntös Nelli egyetemi ta-
nársegéd, a szervezõbizottság titkára.

A zsúfolásig telt kari tanácsteremben
megjelent résztvevõket Orlovszky Géza,
a kar dékánhelyettese köszöntötte, aki
maga is a digitalizálás, az úgynevezett
„digitális bölcsészet” híve, és aki úgy ta-
lálja, hogy az e-könyvek létrehozásának
technológiája valójában nagyon egysze-
rû, de a tudományos könyvkiadásban,
ahol köztudottan kevés a rendelkezésre
álló pénz, sok elõnye lehet. Azt is elis-
merte, hogy Magyarországon nincs ak-
kora sikerük az elektronikus könyvek-
nek, és ha valaki használja is õket, akkor
azok a mûvek általában illegális forrá-
sokból származnak. Véleménye szerint
minden hallgatónál kellene, hogy legyen
egy-egy e-könyv olvasó, hiszen a könyv-
vásárlásnál jóval költséghatékonyabb
megoldás.

Utána következett Biró Albertnek, a
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Ta-
nács alelnökének a megnyitója. Beszédé-
ben õ is kiemelte, hogy éppen korszak-
váltás zajlik, hiszen lehetõségünk van
egyetlen eszközre több ezer mûvet, akár
egy egész könyvtárat is bezsúfolni. Be-

szélt a digitális közgyûjtemények jelen-
tõségérõl, amelyek gyors, személyre sza-
bott, kényelmes szolgáltatásokat nyújta-
nak a használóknak. Maga is részt vett
digitalizálási projektekben, és nem 
mulasztotta el kiemelni a Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár, a Digitális Irodalmi
Akadémia, a Bibliotheca Corviniana
Digitalis, illetve a külföldi Project Gu-
tenberg fontosságát sem. Szó esett egy
kevés statisztikáról is: a résztvevõk meg-
tudhatták, hogy az e-könyvekért nagyon
kevesen hajlandóak fizetni, az inter-
netezõk mintegy öt százaléka. Az 
e-könyvet használóknak pedig csak ti-
zenegy százalékuk olvassa a mûveket 
e-book olvasón, a többiek táblagépeken,
mobiltelefonon, esetleg számítógépen ol-
vasnak.

A kerekasztal-beszélgetés elõtt Kiszl
Péter, az ELTE BTK KITI intézetigazga-
tója is megtartotta megnyitóját. Õ maga
történeti oldalról közelítette meg a kér-
déskört, és fõképp a Könyvtár- és Infor-
mációtudományi Intézet szerepérõl szólt.
A budapesti könyvtárosképzés mindig 
átalakul, mindig az adott igényeknek
megfelelõen, a világban tapasztalható
változásokra reagálva. Folyamatosan
vizsgálják az egyes problémákra adott
megoldási lehetõségeket, és azt, hogyan
tudnák egy fedél alá hozni „a régit az új-
jal”. Belátják, és fel is hívják rá a figyel-
met, hogy a használat a XXI. században
már nem jelenti a fizikai falak közötti vi-
lágot, hiszen számos adatbázist és szá-
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mos könyvtárat lehet már távoli hozzá-
féréssel is használni. Kiszl Péter kiemel-
te annak a jelentõségét is, hogy a Könyv-
tár- és Információtudományi Intézetben
már évek óta tartanak e-könyves kurzu-
sokat: eszközhasználat, szerzõi jogok és
még számos más témakörben. Vélemé-
nye szerint az e-könyvek megteremtik az
esélyegyenlõség lehetõségét, hiszen már
a gyengén látók is könnyedén olvashat-
nak, hála az e-könyvek kínálta lehetõ-
ségnek: a betûméret változtatásának. 
(A szakmai nap egyébként egy napra
esett a fehérbot nemzetközi világnapjá-
val.) Provokatív vitaindítóként Nick
Sheridonnak, a Xerox kutatójának, az
elektronikus papír megalkotójának sza-
vaival zárta gondolatait: „A számítógé-
pes monitor a mûszálas ruhához hasonlít.
Az ötvenes években feltalált mûszál min-
den szempontból ideális: egyszerû elõál-
lítani és felhasználni, a belõle készült ru-
ha könnyen mosható, és nem kell vasalni.
Csak éppen az emberek nem szívesen
hordják. A monitor is a valaha kitalált
leggyorsabb, legolcsóbb és leghatéko-
nyabb eszköz a szövegek megjelenítésére,
de sajnos, senki nem szeret róla olvasni.”

Ezután következett Kerekes Pálnak, az
ELTE BTK KITI címzetes egyetemi do-
censének vezetésével a kerekasztal-
beszélgetés. A beszélgetésen részt vett
Békés Márton történész, szerkesztõ,
Dippold Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár F(SZEK) Központi Könyvtárá-
nak igazgatója, Fodor János, az ELTE
BTK KITI adjunktusa, Káldos János, az
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)
különgyûjteményi igazgatója, Molnár
József, a PC World fõszerkesztõje és Sán-
dor Júlia, az ELTE Eötvös Kiadó pro-
jektvezetõje.

Rögtön a beszélgetés elején hosszas
vita alakult ki a résztvevõk között. Elsõ
témaként ugyanis Békés Márton
Könyvpalotaforradalom címû írásáról
esett szó, fõleg arról a részrõl, ami azt
részletezte, hogy „az e-book merénylet a
könyvkultúra ellen”. Békés Márton sze-
rint a „digitális bölcsészet” kifejezés 
értelmetlen: a digitális az nem emberkö-
zeli, míg a bölcsészet igen, így tehát ösz-
szeférhetetlenek. Illetve ostobaságnak
tartja azt a kijelentést, hogy paradigma-
váltás történik, ugyanis az e-könyv olva-
sók drágák – drágábbak, mint a könyvek,
arról nem is beszélve, hogy vannak he-
lyek az országban, ahol elérhetõ közel-
ségben még könyvtár sincs. Azt jósolja,
hogy az e-könyv olvasók majd úgy el
fognak tûnni, mint annak idején a mene-
dzserkalkulátorok. Az e-könyvekkel kap-
csolatos legnagyobb kifogása pedig,
hogy egy-egy példányuk nem árulkodik
annak a példánynak a történetérõl, a mö-
götte rejtõzõ emberi drámákról, illetve,
hogy maguk a „kütyük” nem képeznek
közösséget, nem segítik a közösségek ki-
alakulását, inkább az egoizmust támogat-
ják. Úgy gondolja, hogy az e-könyvek
maximum a mûláb szerepét tölthetik be,
és hivatkozott azokra a kutatási eredmé-
nyekre is, amelyek szerint az e-könyv ol-
vasón olvasottakra kevésbé emlékeznek
az emberek.

Kerekes Pál szerint az e-könyvek je-
lentõsége nem az emberi sorsokról szól,
hanem magáról az olvasásról, az infor-
mációhoz való hozzáférésrõl.

Molnár József úgy gondolja, az embe-
rek megtalálják, ami nekik kell – így tör-
tént a menedzserkalkulátorok esetében is,
ráadásul e-könyveket könnyebb és ol-
csóbb terjeszteni. Õ megemlítette továbbá
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a külföldön terjedõben lévõ online könyv-
tárakat is, ahol bizonyos összegért lehet
elektronikus könyveket kölcsönözni.

Káldos János Kurzweil A szingular-
itás küszöbén címû mûvének véleményét
osztotta, miszerint a technológia kiegé-
szíti az evolúciót. Nem lehet a haladás el-
len tenni, legyenek minõségiek a doku-
mentumok, és lehessen megõrizni õket a
jövõ számára is – ez a legnehezebb fel-
adat az elektronikus könyvekkel kapcso-
latban.

Dippold Péter szerint igenis van para-
digmaváltás, de az e-könyvek annak csak
egy kis szeletét képezik – van ott még di-
gitális írástudás, online oktatás, magán-
élet és adatvédelem, virtuális közösségek
megerõsödése, és az egyéb „kütyük” szá-
mának a növekedése is. Õ azt mondja, az
e-könyvek által gazdagodik a világ, és fe-
lesleges ellenük harcolni, mint ahogy az
a film és a színház, a fényképészet és a
képzõmûvészet régi ellentétébõl is lát-
szik. Az e-könyvek kölcsönzése pedig
egy létezõ probléma, amelyre még meg-
oldást kell találni.

Sándor Júlia úgy látja, az e-könyvek-
nek van ártalmas oldaluk is: az, hogy
könnyû és olcsó elõállítani õket, azt je-
lenti, hogy sokszor nem jutnak el a meg-
felelõ szerkesztõkhöz, számos hiba ma-
rad bennük, és lehetõséget adnak olyan
nézetek terjedésére, amelyek tévesek,
adott esetben károsak is lehetnek.

Fodor János azt a véleményt osztotta,
hogy az átállás, a paradigmaváltás vérál-
dozatokkal fog járni – fõleg a kiadók kö-
zött. Jelenleg átmeneti állapotban va-
gyunk, és majd kialakulnak olyan eszkö-
zök, amelyek e-könyv olvasók, táblagé-
pek és mobiltelefonok is egyben. Nem
tartja lehetetlennek az „on demand”, az-

az megrendelésre készülõ kötetek felvi-
rágzását sem. Ugyanakkor elismeri, hogy
az e-könyveket nem lehet megosztani, és
hogy egy e-könyv olvasót nem biztos,
hogy kölcsönadunk másoknak – nem
úgy, mint egy papírkönyvet. Szerinte az
e-book lehet a web ellenpontja.

Kerekes Pál a beszélgetés végén még
annyit tett hozzá az elhangzottakhoz,
hogy a könyvek és nem a „kütyük” hoz-
zák össze az embereket, és hogy az e-
könyv olvasók nem avulnak el, a fejlesz-
tések ellenére – amit egyszer megve-
szünk, az hosszú évekig szolgálatunkra
lehet.

A rendezvény második felében a
résztvevõk megismerkedhettek a külön-
féle e-könyv olvasó típusokkal, és a letöl-
tési verseny részeként küldhettek rájuk e-
bookokat is. A szakmai nap végén pedig
kisorsoltak néhány példányt a Kerekes
Pál, Kiszl Péter és Takács Dániel által írt
E-könyvészet – a digitális könyvkultúra
alapvonásai címû könyvbõl, illetve egy
darab Kindle könyvolvasót.

Véleményem szerint a rendezvény
alapvetõen hasznosnak bizonyult, fõleg
azoknak, akik még nem annyira járatosak
az e-könyvek világában, ám a megnyitók
sajnos túlságosan sok idõt vettek el a lé-
nyegtõl: a kerekasztal-beszélgetéstõl,
ami igazán sokat adhatott volna a részt-
vevõknek. Ettõl függetlenül örömteli,
hogy a könyvtárszakma foglalkozik az e-
könyvek kérdésével és lépéseket tesz a
haladás irányába. ■
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2014-ben a Komárom-Esztergom Megyei
Könyvtári Hét kezdõ programjaként októ-
ber 6-án tartottuk meg az Országos Doku-
mentum-ellátási Rendszerrel (ODR) fog-
lalkozó tizennegyedik konferenciát Új és
tervezett elektronikus lehetõségek az
ODR-szolgáltatásban címmel.

Voit Pál igazgató köszöntötte a konfe-
rencia résztvevõit, az elõadókat és a meg-
jelent vendégeket. A megnyitó után
Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú
Város polgármestere is köszöntötte a
résztvevõket. Kiemelte, hogy az internet
jelentõsebb kihívás a könyvtárak számá-
ra, hiszen régebben, ha információra volt
szükségük az olvasóknak, elõször a
könyvtárakat keresték fel. Ma elsõ lépés-
ként az interneten próbálkoznak az olva-
sók, ahol nagy veszélyt jelentenek az 
ellenõrizetlen információk. A cél az,
hogy elsõdleges információforrásnak új-
ra a könyvtárakat tekintsék az olvasók.
A Tatabánya 2020 programban pedig
célként tûzték ki egy tudásközpont fel-
építését, amely magába foglalja a József
Attila Megyei és Városi Könyvtárat és az
EDUTUS fõiskola könyvtárát.

Ebben az évben Cseri Miklós kultúr-
politikáért felelõs helyettes államtitkár is
elfogadta felkérésünket, aki elõadásának
elején Ady Endre Október 6-a címû ver-

sének egy részletével emlékezett meg a
nemzeti gyásznapról. Elõadásában a kul-
turális politika könyvtári céljairól be-
szélt, valamint összefoglalta a legfonto-
sabb stratégiai irányokat. A könyvtárügy
az egyik legfontosabb szegmense a kul-
túrpolitikának, a kulturális alapellátás-
nak, a legnagyobb ellátórendszert bizto-
sítja Magyarországon. E rendszernek
gyors reagálású, proaktív, az eltérõ fel-
használási igényekre azonnali válaszokat
adó rendszerré kell a jövõben válnia.
A kultúrpolitika fontos feladata, hogy
elõsegítse ezt a folyamatot. Ezt szolgálta
a 2013-ban életbe lépett törvénymódosí-
tás, amely kibõvítette az ellátandó fel-
adatok körét, és az ehhez kapcsolódó mi-
niszteri rendeletek megjelenése, valamint
a finanszírozási rendszer biztonsága,
amivel létrejött a nyilvános könyvtári el-
látásra fordítandó központi költségvetési
támogatások rendszere. Kiemelt feladat
továbbra is az ODR mûködtetésének tá-
mogatása és fejlesztése. A MOKKA-
ODR rendszer összekapcsolásával pedig
új lehetõségek jelentek meg az ellátó-
rendszerben, amely a jövõben az elektro-
nikus dokumentumok szolgáltatására is
ki fog terjedni. 2014-ben a központi költ-
ségvetés 65 millió forinttal támogatta a
rendszer mûködését. Fontos pillér még 
a kistelepülési könyvtári ellátás támoga-
tása is, amelynek keretén belül az ODR
tevékenységét is fejleszteni kell. Jelenleg
a könyvtári ellátás legnagyobb összegét a
települési könyvtári és közmûvelõdési te-
vékenységre felhasználható normatíva
adja, amely 2014-ben 7,7 milliárd forint
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Új és tervezett elektronikus lehetõségek az ODR-szolgáltatásban

✒✒    Pap Zsuzsanna

Az elõadásokról készült videofelvételek

megtekinthetõk a Videotorium oldalán

(http://videotorium.hu/hu/search/all?q=XIV.+

odr+konferencia), a konferenciáról megjelent

egyéb publikáció a KEMLIB folyóirat

októberi számában olvasható.



volt. 2015-tõl egy új összegû normatíva
bevezetését tervezik. A kulturális politika
fontos feladata az átfogó célok meghatá-
rozása és az iránymutatás. Az emberi
erõforrás minisztere a kultúra területén
2018-ig két fõ irányt határozott meg: a
kulturális alapellátás fogalmának beveze-
tését és a közösségépítés erõsítését. E cé-
lok megvalósításában alapintézménynek
tekintik a könyvtárakat. Négy fõ beavat-
kozási területet határoztak meg: elsõ he-
lyen a könyvtárak társadalmi szerepvál-
lalásának erõsítése áll, emellett fontos a
könyvtári rendszer mûködtetése és inno-
vatív fejlesztése, harmadik beavatkozási
terület a korszerû, versenyképes országos
könyvtári szolgáltatások fejlesztése és
széles körû, jogszerû elektronikus hozzá-
férés biztosítása, végül nagyon fontos a

könyvtári szaktudás folyamatos megújí-
tása és elismerésének biztosítása.

Kenyéri Katalin, az Emberi Erõforrá-
sok Minisztériuma közigazgatási tanács-
adója, az ODR elektronikus dokumen-
tumszolgáltatása címû elõadásában az
elektronikus szolgáltatások jogi területé-
rõl beszélt, amelyben jelentõs változások
történtek és történnek napjainkban.
A kulturális intézmények elõtt nagyon
fontos kérdés, hogy az elektronizációt
hogyan is alkalmazzák a gyakorlatban a
szolgáltatások területén. A könyvtári te-
rület nagyon jól áll ebben, sõt inkább elöl
jár, nem kis mértékben az ODR jóvoltá-
ból. Az elõadás elején összefoglalta a 
jelenleg hatályos jogszabályokat az
elektronikus dokumentumszolgáltatás-
ról. Rendelet nem létezik kifejezetten az

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. november 17



elektronikus dokumentumszolgáltatás-
ról, de van törvény, kormányrendelet az
ODR-rendszerrõl, és vannak kiemelt fel-
adatokról szóló miniszteri rendeletek,
amelyekbõl az elektronikus szolgáltatás-
ra vonatkozó paragrafusok kiemelésével
mutatta be, hogy a könyvtáraknak meny-
nyire fontos feladatuk az elektronikus do-
kumentumszolgáltatás és a digitalizálás.
Ebben az évben megjelent egy új jogsza-
bály, a 30/2014 (IV. 10.) EMMI rendelet
az országos múzeum, az országos szak-
múzeum, a nemzeti könyvtár, az orszá-
gos szakkönyvtár és az állami egyetem
könyvtára kiemelt feladatairól, amely ki-
mondja, hogy e gyûjteményeknek elekt-
ronikus dokumentumokkal kell rendel-
kezniük. A nemzeti könyvtárnak is új és
korszerû feladatokat fogalmazott meg ez
a rendelet, amelyek közül kiemelendõ,
hogy digitalizálási terv alapján kell digi-
talizálnia a gyûjteményében lévõ könyv-
tári dokumentumokat, és elõ kell készí-
tenie a könyvtári rendszer egészére 
vonatkozó országos stratégiát és annak
módszertani útmutatóját. Emellett koor-
dinálnia kell a MOKKA fejlesztését,
részt kell vennie a nemzeti névtér létre-
hozásában, valamint alapfeladata még az
országos elektronikus dokumentumküldõ
rendszer mûködtetése. E rendeletben
megjelenik, hogy minden könyvtárnak 
az elkészített elektronikus másolatot és
az azonosításhoz szükséges metaada-
tokat meg kell küldenie a nemzeti könyv-
tárnak, hiszen közös érdek a nemzeti
könyvtár által elvégzett archiválás.
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nem-
zeti Könyvtár (DEENK) mint nemzeti
gyûjtõkörû könyvtár pedig archiválja az
elektronikus kötelespéldányok egy máso-
latát, amelyre fõként biztonsági okokból

van szükség. A kiemelt feladatok elvég-
zésében a nyilvános könyvtárak kötele-
sek együttmûködni, és e szabályok a nem
nyilvános könyvtárakra is vonatkoznak.
Az elõ-adás végén az új szerzõi jogi sza-
bályokra hívta fel figyelmünket. Megje-
lent a 138/2014 (IV. 30.) Korm. rendelet
az árva mû felhasználásának részletes
szabályairól, amely meghatározza a jo-
gosultkutatás módját, felsorolja azokat az
adatbázisokat, amelyeket meg kell nézni
annak érdekében, hogy kiderüljön, árva-e
a mû vagy sem. A könyvtár kedvezmé-
nyezett intézménynek minõsül, ami any-
nyit jelent, hogy az árva mûvet a nyilvá-
nosság számára szabadon hozzáférhetõvé
teheti oly módon, hogy a nyilvánosság
tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyé-
nileg választhatják meg, ez nagyon nagy
lehetõség az árva mûvek felhasználására
a könyvtárak számára.

A második elõadásban Koltay Klára, a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemze-
ti Könyvtár fõigazgató-helyettese össze-
foglalta a MOKKA-ODR katalógus fel-
adatait, szolgáltatásait, és ismertette,
hogy milyen új feladatok várhatók a
rendszerben. Elõadásának bevezetõje-
ként Bánkeszi Katalinnak, a Könyvtári
Intézet igazgatójának MOKKA-ODR ka-
talógus – régi és új szerepben címmel
összefoglalt sorait olvasta fel. Hazai és
uniós források bevonásával az elmúlt
években egyre jobban kiteljesedtek a
könyvtári fejlesztések, különösen igaz ez
a központi szolgáltatásokra. Elsõként a
MOKKA közös katalógus jött létre, majd
az ODR-adatbázis. Mindkét rendszer
egyre nagyobb jelentõséggel bírt az or-
szágos könyvtári rendszeren belül, így
merült fel az igény e két rendszer által
nyújtott szolgáltatások egyesítésére.
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2008-ban az uniós források felhasz-
nálásával az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) égisze alatt megújult a
MOKKA-katalógus programrendszere,
és a DEENK nyertes pályázatával az
ODR mûködése is. 2011 és 2014 között
újabb elõrelépést jelentett a Nemzeti Pe-
riodika Adatbázis (NPA) bekerülése a
MOKKA-ODR egyesített katalógusba.
Az olvasói igények jelentõs változásával
még hiányzott egy láncszem a szolgálta-
tási rendszerbõl: a könyvtári dokumentu-
mok jelentõs mértékû digitalizálása és az
elektronikus dokumentumok könyvtári
szolgáltatása, elérhetõségük széles körû
biztosítása. Az Országos Elektronikus
Dokumentumküldõ Rendszer megvalósí-
tására kiírt TÁMOP-pályázat nyomán in-
dult el az ELDORADO elnevezésû prog-

ramrendszer fejlesztése, amelynek alap-
ját a MOKKA-ODR adatbázisa képezi.
Az ELDORADO számít a könyvtárak
aktív közremûködésére, és szélesíti azok
szolgáltatási körét is. Bánkeszi Katalin
bevezetõje után a résztvevõk megismer-
hették a központi szolgáltatások rendsze-
rében bekövetkezõ változásokat és az
ezekbõl adódó, bõvülõ szolgáltatásokat.
A megújult MOKKA a katalogizálók
számára bibliográfiai és authority rekor-
dok forrását, a kutatásokhoz országos ha-
tókörû adatbázist jelent, speciális infor-
mációkat nyújt (pl. elektronikus hozzáfé-
rések, analitikus információk), NPA-
rekordszolgáltatással is bõvült, és web
2.0-ás szolgáltatást nyújt a felhasználók-
nak a bejelentkezés után. Biztosítja a
könyvtárközi kölcsönzés adminisztráció-
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ját a kérésindítástól a kéréskövetésig,
költségnyilvántartással, a kérések kül-
földre történõ közvetítésével és olvasói
kéréskezdeményezéssel. A könyvtárak
nyilvántartása is megújult benne (könyv-
tárak és szolgáltatási pontok jöttek létre
az adatok online módosíthatóságával),
ezen felül különbözõ statisztikákat is
szolgáltat (a MOKKA-ODR adatbázisá-
nak tartalma, könyvtárközi kölcsönzési
statisztika), és végül az ELDORADO-
szolgáltatással való közvetlen kapcsolat
is megvalósul. Az elõadás legvégén az
MOKKA-ODR feltöltésekrõl kaptunk
egy rövid összefoglalást. 

Ez az egyik legelsõ funkció, ami a
rendszer kialakításának legelejétõl elin-
dult. Az elsõ kör az új jelentkezõk, ame-
lyeknél sok esetben a rekordok feltöltése
megnehezített, hiszen sokuknál könyvtár-
vagy adatbázis-összevonások történtek,
másoknál a betöltendõ rekordok köre
még nem eldöntött, de az utóbbi idõkben
ezek a betöltések is el tudtak indulni.
A másik kör pedig az újratöltések, 
melyek például az integrált könyvtári
rendszer cserélése miatt váltak szüksé-
gessé vagy egyéb okokból, mint az
OSZK katalógusának újratöltése, mert 
az ELDORADO miatt szükségük van a
viaf-azonosítóra. A feltöltéseknél el-
mondható, hogy a megvalósítandó cél az
automatizáció minél több könyvtárnál, 
az elsõ feltöltés és ellenõrzés során kiala-
kított paraméterek (karakterkódolás, do-
kumentumtípusok köre) és a könyvtár-
nyilvántartó megfelelõ beállítása után.

A délelõtt utolsó elõadásában Dávid
Boglárka, a Debreceni Egyetem Egyete-
mi és Nemzeti Könyvtár osztályvezetõ-
helyettese az ODR olvasói funkcióról
számolt be a résztvevõknek. Ez egy rég-

óta várt funkció, amely lehetõvé teszi az
olvasóknak, hogy közvetlenül indítsanak
kérést az anyakönyvtáruk számára. Ha 
a könyvtárak használni szeretnék ezt a
funkciót, akkor az adott szolgáltatási he-
lyen be kell állítaniuk az olvasói kérések
fogadását. Néhány kisebb változás fog
történni az ODR-portál felületén pár hé-
ten belül: új menüpontok jelennek meg
(két menü: olvasóknak és könyvtárosok-
nak), ODR-hírek. Az olvasói funkcióval
teljessé válik az ODR funkcionalitása.
Az olvasói regisztráció után megrende-
lést tud leadni az olvasó a MOKKA-
ODR katalógusából, az ODR-keresõbõl
és üres kérõlapon is. Nem közvetlen ké-
résindításról van szó, hanem az anya-
könyvtárhoz küldött kérésrõl, amit a 
kiválasztott könyvtár küld tovább a szol-
gáltató könyvtárhoz. Néhány dián szem-
léltette az olvasói regisztrációt, a profil-
beállítást, kérésindításokat különbözõ
módon, valamint a további olvasói funk-
ciókat: web 2.0, kommunikáció. Az utol-
só négy dián pedig az olvasóktól beérke-
zett kérések kezelését és a könyvtárosi
továbbítást mutatta be.

A közös ebéd elfogyasztását követõen
ismét lehetõség nyílt néhány hozzászólás
és kérdés megvitatására, majd Dávid
Boglárka gyakorlati bemutatót tartott az
olvasói funkciókról Új MOKKA-ODR
szolgáltatások áttekintése számítógép
mellett címmel.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatá-
sával megvalósult XIV. Országos ODR-
konferenciára az elõzõ évekhez hasonló-
an több mint százhúsz kolléga és intéz-
ményvezetõ érkezett az ország minden
tájáról. A visszajelzések alapján ebben az
évben is tartalmas tanácskozáson vettek
részt. ■
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Ki a király? A könyvtárban ez nem kér-
dés. De a játék kedvéért a miskolci 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár gyermekolvasói az idén is ver-
senyre keltek az Olvasók királya és az
Olvasók királynõje címért. Az Országos
könyvtári napok keretében meghirdetett
olvasásnépszerûsítõ pályázat eredmény-
hirdetése – és a királykoronázás – a
könyves vasárnapon volt. Természetesen
a felnõttekrõl sem feledkeztek meg a
szervezõk: nemcsak a központi könyvtár-
ban, hanem a hat miskolci tagkönyvtár-
ban és a megye kisebb településein is
számtalan program – író-olvasó találko-
zó, könyvbemutató, verskoncert, isme-
retterjesztõ elõadás – várta az olvasókat.
Sõt, jutott egy nap a könyvtárosoknak is.
Százhúsz Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében dolgozó könyvtáros vett részt az
Országos könyvtári napok keretében ok-
tóber 18-án tartott szakmai napon,
Mezõcsáton. 

A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár által szervezett ha-
gyományos programok közül minden-
képpen kiemelkedik a Holokauszt-
emlékév alkalmából rendezett könyvtári
kiállítás, konferencia és könyvbemutató.
Az Élõ emlékezet, múltunk értéke téma-
körhöz csatlakozva – A holokauszt emlé-
kének és a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei és miskolci zsidóság kulturális örök-
ségének megõrzése és közvetítése címmel
– tartották meg október 15-én a szakmai
konferenciát, amelyen kutatók, egyetemi
oktatók elõadását hallgathatták meg az
érdeklõdõk. (Gyulai Éva, a Miskolci 

Egyetem docense A miskolci zsidó élet
XVIII–XIX. századi helyszínei; Csíki Ta-
más, a Miskolci Egyetem docense
A holokauszt Borsod, Abaúj és Zemplén
vármegyékben; Kunt Gergely, a Miskolci
Egyetem tanársegéde „Azért másnak
olyan könnyû. Nyíltan hordja a csillagot,
és kész” – avagy 1944 kamaszszemmel;
Lehotay Veronika, a Miskolci Egyetem
adjunktusa A német megszállást követõ
idõszakról jogtörténész szemmel. A sze-
mélyes szabadságtól való megfosztás: a
gettóba zárás és a deportálás; Szisz-
koszné Halász Dorottya, a Miskolci
Egyetem adjunktusa A miskolci zsidóság
a két világháború között és a holokauszt
idején; Csonka Laura, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem PhD-hallgatója
A magyar holokauszt a Kádár-korszak
emlékezetpolitikájában címmel tartott
elõadást. Ekkor mutatták be Csorba Pi-
roska Miskolcon élõ író A kövek nem
hervadnak el címû kötetét is. A zsidóság
múltjával kapcsolatos könyvtári doku-
mentumokból és az erre az alkalomra
kölcsön kapott tárgyakból rendezett kiál-
lítást Barna István nyugalmazott gimná-
ziumi igazgatóhelyettes nyitotta meg.
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Ahol az olvasó a király
Összefogás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosokért (is) 

✒✒    Filip Gabriella

A Holokauszt-kiállítás megnyitóján



Irodalmi, képzõmûvészeti és történel-
mi szempontból is különleges program
volt Erdélyi Béla kárpátaljai festõmûvész
naplókötetének október 17-ei bemutató-
ja. A napló kalandos történetérõl és a kár-
pátaljai múltról az ungvári születésû,
Kassán élõ Duncsák Attila festõmûvész
tartott elõadást, a kötet születésérõl a
szerkesztõ, Szakolczay Lajos író, iroda-
lomtörténész beszélt, és Kerekes Ferenc
orvosnak köszönhetõen láthatott a kö-
zönség néhány eredeti Erdélyi Béla-ké-
pet is a kötetbemutatón. 

Kilencedik alkalommal rendezték
meg az Országos könyvtári napok kereté-
ben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
könyvtárosok szakmai napját. Az immár
hagyományosnak mondható megyei
könyvtáros-találkozókat minden évben
más-más településen tartják. Az idei
szakmai nap hivatalos programja – októ-
ber 18-án – a megújult mezõcsáti zsina-
gógában kezdõdött, ahol Gulyás Terézia,
a Mezõcsáti Református Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola történe-
lemtanára tartott vetített képes elõadást
az épület és a helyi zsidóság történetérõl.
A ma már kulturális célokat szolgáló zsi-
nagóga karzatán kapott helyet a mezõ-
csáti születésû Kiss József költõ, A Hét
címû folyóirat szerkesztõje emlékét õrzõ

kiállítás, amelyet Farkas Istvánné helyi
könyvtáros mutatott be a vendégeknek. 

A regisztráció után a Kiss József Kö-
zösségi Ház és Könyvtár nagytermében a
helyi önkormányzat képviselõ-testülete
nevében Kápolnai László köszöntötte 
a vendégeket, majd Prokai Margit, a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója nyitotta meg a szak-
mai tanácskozást.

Az elsõ elõadó, Sörény Edina, az Em-
beri Erõforrások Minisztériumának veze-
tõ tanácsosa, a könyvtárak feladatairól, a
2014 és 2020 közötti idõszak kulturális
fejlesztési irányairól, a várható változá-
sokról, a tervezett uniós pályázatokban
rejlõ lehetõségekrõl tartott elõadást.

Ezt követõen a kilencven éve indított
Erdélyi Szépmíves Céh munkáját,
könyvkiadói tevékenységét méltatta
Papp Ferenc, Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Kulturális és Idegen-
forgalmi Osztályának vezetõje. 

Székelyné Forintos Judit, a miskolci 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár helyismereti részlegének mun-
katársa Szõnyi Lászlóra, a megyei
könyvtár elsõ igazgatójára emlékezett
abból az alkalomból, hogy kilencven éve,
1924-ben született a kiváló szakember. 
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Erdélyi Béla naplókötetének bemutatója

Sörény Edina, az EMMI vezetõ tanácsosa 
a mezõcsáti szakmai napon



Borsod-Abaúj-Zemplén megye több
mint háromszáz településén nagyon so-
kan dolgoznak azért, hogy eljusson a
könyv az olvasókhoz, hogy igényes iro-
dalmat, értékes szakkönyveket, hiteles
információkat kapjanak mûvelõdésük-
höz, munkájukhoz, kikapcsolódásukhoz
az itt élõ emberek. A kisebb könyvtá-
rakban, szolgáltatóhelyeken általában
egy-egy könyvtáros dolgozik, nagyon
gyakran évtizedek óta egyedül. Ezért
gondoltak 2006-ban, az elsõ megyei ta-
lálkozó szervezésekor, hogy ezen a na-
pon köszöntsék a nyugdíjba vonuló kol-
légákat, és azokat a könyvtárosokat, akik
harminc éve vagy annál is régebben szol-
gálják a megye olvasóit.

Az idei, kilencedik megyei találkozón
Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
igazgatóhelyettese, a megyében mûködõ
Könyvtári Szolgáltató Rendszerért fele-
lõs vezetõ méltatta az ünnepelt könyvtá-
rosok munkásságát. Az emléklapokat
Prokai Margit, az intézmény igazgatója
adta át a megjelenteknek.

Ebben az évben lett nyugdíjas: Bódi
Sándorné (Miskolc), Detvainé Csontos
Ágnes (Hernádnémeti), Fûrész Istvánné
(Mezõkeresztes), Körmöndi Zoltánné
(Pálháza), Ládi Balázsné (Sajószöged),

Mitróné Kádár Éva (Krasznokvajda),
Rudolf Jánosné (Miskolc), Tóth Katalin
(Miskolc), Vaszil Katalin (Mád).

Több évtizede, harminc éve vagy an-
nál hosszabb ideje dolgozik könyvtáros-
ként: Baloghné Gulyás Erika (Tisza-
újváros), Bereiné Vasas Andrea (Mis-
kolc), Kövér Sándorné (Sárospatak),
Molnár Istvánné (Tiszaújváros), Sán-
dorné Szabó Katalin (Tiszaújváros), Sze-
gedi Miklósné (Me-gyaszó), Tompáné
Mészáros Hedvig (Tiszaújváros), Tu-
mikné Csurák Ágnes (Miskolc), Vaszil
Katalin (Mád). 

A mezõcsáti szakmai napon részt vevõ
könyvtárosok ebéd után módszertani fog-
lalkozáson, kézmûves bemutatón vehet-
tek részt, megtekinthették a település 
nevezetességeit, felkereshették a tájháza-
kat, illetve az érdeklõdõk ellátogathattak
a közeli Gelejre, ahol megnézték az In-
tegrált Közösségi Szolgáltató Tér korsze-
rû épületét, és megismerték az intézmény
szakmai munkáját. ■
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Az olvasók tortája

Az Olvasók királynõje: Kovács Gréta, 
az Olvasók királya, Pataki Miron



Nincsenek kételyeim az „olvassak” ige
felszólító módú alakjának helyesírását il-
letõen, ám vannak esetek, amikor mind-
két írásmód elfogadható! Most elsõsor-
ban az egyértelmûen megkérdõjelezhetõ
„OlvasSakk” formára térnék ki. Mint
említettem, nem elírásról van szó, hanem
egy új kezdeményezés fantázianevérõl; s
ha a szóösszetétel oldaláról próbáljuk
megközelíteni ennek tartalmát, akkor
már könnyen kitalálható: „olvasás és
sakk” esetleg „olvass és sakkozz”. Ezt
szimbolizálja a program nagyon kedves
logója, melyen a „bölcs bagoly” és a „hu-
szárfigura” is helyet kapott, utalva az em-
lített két tevékenységre. A nyíregyházi
Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár könyvtárosa, Vraukóné Lukács
Ilona indította – remélhetõleg hódító –
útjára az OlvasSakk programot, azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy a kisiskolás
korosztály körében a sakkjátékkal, annak
elõnyeit kihasználva népszerûsítse az ol-
vasást. Nem minden elõzmény nélküli ez
a próbálkozás, hiszen országosan is so-
kak számára ismert a Polgár Judit nevé-
vel fémjelzett Sakkpalota program,
amely elsõsorban a kreatív, logikus gon-
dolkodás fejlesztését tûzte ki célul, szem-
ben az általam ismertetett, elsõdlegesen
kommunikációs és olvasási készségeket
fejlesztõ tevékenységgel. 

Kolléganõnk nem véletlenül támasz-
kodik a sakkra, hiszen ahogy Polgár
László fogalmazott, a sakk „a kultúra ré-
sze. Tervkészítés, elemzés, probléma-
megoldás, bizonyítás. Absztrakt. Kép-
zeletet, kreativitás, döntõképességet 
fejleszt. Körültekintésre, óvatosságra, bá-
torságra, kitartásra, önismeretre, igazság-
és szépségkeresésre nevel. A problémák
megoldása örömöt jelent. Siker és kudarc
megtapasztalását teszi lehetõvé.”1 S ami
mindennél fontosabb egy kilenc-tíz éves
gyerek számára, hogy mindezt játékosan,
kötetlen formában tehesse. Hiszen egy
gyerek legalapvetõbb tevékenysége a já-
ték, mely „önmagától gazdagodik és gaz-
dagít, általa fokozatosan fejlõdik a gyer-
mek képessége a külvilág minden bonyo-
lultságának és összetettségének a feldol-
gozásához”.2

Az õszi könyvtári napokon, az
Okoskönyvtár témakör keretében, három
kísérleti jellegû foglalkozásra került sor
az orosi, a sóstóhegyi és a kertvárosi fi-
ókkönyvtárakban. Mindhárom esetben
húsz-húsz harmadik és negyedik osztá-
lyos gyerek vett részt a foglalkozáson. A
csoportok összetétele meglehetõsen hete-
rogén volt, hiszen a délutáni szabadidõs
tevékenységekre szánt idõpontra sikerült
megszervezni a foglalkozásokat, így az
ekkor éppen nem a különbözõ szakkörö-
kön lévõ, „ráérõ”, érdeklõdõ gyerekek
kapcsolódhattak be. Ebbõl kifolyólag
részben korosztályos bontás nélkül, fiúk
lányok vegyesen, illetve egy esetben csak
fiúk vettek részt a programon, kilenc-tíz
éves diákok. A foglalkozásvezetõ alkal-
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1 Polgár László (2005): Sakkmat(t)ek: Sakk –

Matematika – Humor. Polgár Kft. p. 5.
2 Stöckert Károlyné (2011): Kis játékpszichológia.

Eötvös József Kiadó. p. 19.

Olvassak vagy OlvasSakk?!

✒✒    Pivnyikné Filep Anita



masságát dicséri, hogy mindhárom eset-
ben nagyon könnyedén, de határozottan,
rugalmasan, a gyerekek hangulatához,
képességeihez igazodva teremtette meg a
kellemes, az eredményes együttmûkö-
déshez feltétlenül szükséges légkört. Eh-
hez hozzájárult a volt munkatársunk, Bá-
lint Pál által szolgáltatott, gitárral kísért,
a Sakkpalotából ismerõs Cikkcakk sakk
dal is, mely az esetleg kevésbé motivál-
ható, izgõ-mozgó gyerekek érdeklõdését
is felkeltette, komolyan segítve a ráhan-
golódást. Erre szükség is volt, hiszen
minden gyerek számára ismeretlen volt
az effajta szabadidõs tevékenység, vala-
mint az oktató személye is. 

A sakk sokuk számára ismert, kedvelt
játék, de sejthették, hogy itt most valami
újdonsággal találkozhatnak – ezt sugallta
az óriási sakktábla, amely ráadásul a
könyvtár közepén kapott helyet. A sze-
mélyes, közvetlen kapcsolatot fontosnak
tartva a foglalkozásvezetõ idõt szakított
egy rövid bemutatkozásra, majd tisztáz-
ták a magatartásra vonatkozó szabályo-
kat: megadják társuknak a tiszteletet az-
zal, hogy meghallgatják egymást, nem
vágnak egymás szavába, nem lökdösõd-
nek – s ezeket a szabályokat meg is sza-
vazták –, majd kiválasztották a segítõket.
A játékot és annak szabályait kevésbé is-
merõ tanulók megismerkedtek a sakk tör-

ténetével – a fekete-fehér birodalommal
–, a táblával, a figurákkal, a lépésekkel. A
„mérkõzés” kezdete elõtt, mindenki vá-
laszthatott magának egy-egy figurát, amit
el is helyeztek a táblán, majd a segítõk já-
tékokat rejtõ kártyákat tettek az „üres”
mezõkre. Nagyon kedves momentuma
volt a játszmát megelõzõ szervezési fel-
adatoknak, amikor a fiúk, lányok egy-
aránt nagy-nagy izgalommal a foglalko-
zásvezetõ által készített jelmezekbe búj-
tatták a sakkfigurákat. S kezdõdhetett a
játék! A nagyméretû táblán a sakk szabá-
lyait követve lépegettek a figurákat meg-
személyesítõ kisdiákok – egyidejûleg a
választott bábukkal is –, azzal nehezítve,
egyben érdekessé téve a játszmát, hogy
minden lépés egy-egy feladatot rejtett. Itt
kap új jelentõséget a sakk, hiszen itt lép-
tek színre az olvasási képességeket, a
szókincset, az önkifejezést, a szövegér-
telmezést fejlesztõ, rendkívül változatos
feladatok. Fontos szerepet kaptak a
nyelvtörõk (hangosan kellett felolvasni,
akár kétszer is, hogy tökéletes legyen), az
„idegen” vagy inkább kevésbé ismert
szavak, kifejezések (például szûcs, tucat,
sikkes, ara, arasz), az egy-két perc alatt
felolvasható mesék, a kiegészítésre váró
ellentétpárok, ismeretterjesztõ szócik-
kek. S ezzel még nem aknázta ki a foglal-
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kozásvezetõ a program nyújtotta lehetõ-
ségeket – a rendelkezésre álló idõ és a cé-
lul kitûzött feladatok elvégzése miatt (itt
most elsõsorban olvasásfejlesztés) –, hi-
szen számtalan készség, képesség fej-
lesztésére használható ez a játékos tevé-
kenységforma. A foglalkozás jó hangula-
tából adódóan a gyerekek szívesen és
õszintén osztották meg az olvasásra vo-
natkozó, olvasásról szóló pozitív és nega-
tív élményeiket, lehetõséget kapva a sza-
bad véleménynyilvánításra, nézeteik üt-
köztetésére, az érvelésre.  

Sakklépések és játékos fejtörõk gör-
dülékenyen, minden gyerek figyelmét le-
kötve követték egymást, persze figyelve
közben a stratégiára és a szabályok betar-
tására, betartatására (a segítõk közremû-
ködésével). A játékosság révén a gyere-
kek észrevétlenül gyakorolták az alapve-
tõ készségeket, megszerettetve velük a
nyelvi játékokat, s remélhetõleg kedvet
ébresztve a tudás iránt, melyhez az olva-
sás a kulcs. A foglalkozás egyetlen „ne-
gatívuma”, hogy az idõ szûkössége miatt
a játszma félbeszakadt…  

Reméljük, folytatódik!
Biztos vagyok benne, hogy az ilyen és

az ehhez hasonló kezdeményezések segí-
tenek abban, hogy az ismeretszerzés játé-

kos formában történjen. Erre azért van
szükség, mert csak az a tudás lesz mara-
dandó, melyet szívesen, örömmel sajátí-
tanak el a diákok.

Az egyik könyvtárostól érkezett vissza-
jelzés:

„Nagyon tetszett a résztvevõknek
(még akik sakkozni nem is tudnak) a bá-
buválasztás és az öltöztetés. Lelkesedés-
sel láttak a feladatokhoz. A nyelvtörõk és
a találós kérdések szintén alaposan meg-
dolgoztatták a gyerekeket. Mindenkit na-
gyon motivált a sakktáblán való esetleges
lépegetés lehetõsége. Egy vidám, csalá-
dias hangulatú, közösségépítõ délután-
nak voltak részesei a szerencsés kiválasz-
tottak. Egyetlen dolgot sajnáltak csak ta-
lán, hogy a rendezvény rövidsége miatt a
sakkjátszma félbeszakadt… Talán ezért
is várják nagy lelkesedéssel a következõ,
mihamarabbi hasonló rendezvényt. A já-
tékban szereplõ gyerekek szülei részérõl
felmerült az a kérdés is, hogy ezt lehetne-e
rendszeressé tenni.”

És a gyerekektõl:
„Az olvassak nagyon jó volt. Elõször

is minden figura kapott valamit. Ez tet-
szett a legjobban. Másodszor az, akár-
melyikre léptünk, olvasni és válaszolni
kellett.”

„Jól éreztem maga, mert sakkozni sze-
retek. Nagyon jó feladatok voltak. Jó idõ

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. november26



töltés volt. Nekem nagyon tetszett Béla
feladata. Remélem, még sok ilyen ver-
senyt rendeznek!”

„Nekem annyira nem tetszett, mert
nem arról szólt, hogy sakkozzunk. Csak
az olvasásról szólt. De azért a kérdések
érdekesek voltak. Én a királlyal voltam a
sakkban. Meg az idõnk is kevés volt. Re-
mélem, jövõre kijavítják a hibákat!”

„Egyszer a fiúk, akik akartak menni a
könyvtárba, azok sakkozni mentek. Csak

az volt a baj, nem tudtunk csatázni, de
legalább jók voltak a kérdések. Nagyon
jól éreztük magunkat!”

„Sakkot játszottunk és ismereteimet
frissítettük.

Nagyon jó kérdések voltak.
Felöltöztettük a bábokat.
A végét imádtam, mert még énekel-

tünk is.
Bárcsak lenne még ilyen játékos

sakk!” ■
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Az októberi hónap Békés megye telepü-
lési könyvtáraiban is elképzelhetetlen az
Országos könyvtári napok rendezvényso-
rozat nélkül. 2014-ben a Békés Megyei
Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) és az Informatikai és Könyvtári
Szövetség támogatásával másfél millió
forintos támogatást nyert a megyei ren-
dezvényekre.

A programok lebonyolítását mindig
lázas tervezés és gondos elõkészítés elõ-
zi meg a megye települési könyvtáraiban
és a megyei könyvtárban. Általában már
március hónapban egyeztetünk a terve-
zett elõadókkal. A projekt ezen része
mindig örömmel tölti el a szervezõket,
hiszen izgalmas dolog új embereket, író-
kat, elõadókat elõbb telefonon, e-mail-
ben, késõbb személyesen is megismerni,
illetve színes, változatos és érdekes prog-
ramokat szervezni. Az elmúlt néhány év
során többnyire jó tapasztalatokat sike-
rült összegyûjteni, csak igazán ritkán for-
dult elõ „váratlan akadály”. A programok
véglegesítése (idõpont, helyszín, elõadó)
általában augusztus hónapban történik,
amikorra már kiderül, hogy milyen mér-
tékben nyert támogatást a pályázat. Pár-
huzamosan folynak az elõkészületek a
megyei könyvtárban és a csatlakozó te-
lepülési könyvtárakban. Az idei évben
Békés megyében több mint harminc tele-
pülési könyvtárban és KSZR-szolgál-
tatóhelyen valósult meg a közel másfél-
száz program.

Érdemes a programok közül ízelítõül
néhányat kiemelni, így az orosházi Justh

Zsigmond Városi Könyvtárban megvaló-
sult, KönyvesBlogger elnevezésû találko-
zót. A rendezvény igazán friss, fiatalos és
lendületes volt. A résztvevõk között vol-
tak egri, kaposvári és szegedi könyvtá-
rosok is. Indításképpen Buzai Csaba
igazgató arról beszélt, hogy miért szere-
tünk olvasni, hogyan olvasunk, és mikép-
pen lehet népszerûsíteni az olvasást.

A fiatalabb korosztály számára feled-
hetetlen program volt a népszerû írókkal
való találkozás: Békésszentadráson Varró
Dániel, Békéscsabán és Mezõhegyesen
Kiss Ottó volt a könyvtárak vendége.
Szinte minden korosztály talált érdekes-
séget, könyvet, ajánlót, új receptet a Bé-
kés Megyei Könyvtár Egészségnap a
könyvtárban címû programján. A könyv-
tár aulájában felállított standoknál lehe-
tett ismerkedni az egészséges életmóddal
és az egészséges ételekkel. Az egész na-
pos kiállítás és vásár tanácsadással, szû-
résekkel, mérésekkel, hallás- és látás-
vizsgálattal, elõadásokkal egészült ki.
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Találkozzunk a könyvtárban! 
Az Országos könyvtári napok Békés megyei rendezvényei

✒✒    Lukoviczki Anna

Egészségnap 
(Fotók: Vincze Andrea, BMK)



A megyei könyvtár immár negyedik
alkalommal hirdetett meg autóbuszos
helyismereti túrát: az elsõ alkalommal,
2011-ben, a dobozi kollégák fogadták a
résztvevõket. A rendezvény az idõsebb és
a fiatalabb generációnak egyaránt színes
és érdekes program volt, amelynek során
a résztvevõk megismerték a közeli tele-
pülések könyvtárainak tevékenységét,
szolgáltatásait, a nevezetes helyi épülete-
ket, kastélyokat és parkokat. A korábbi
években a Mogyoróssy János Városi
Könyvtár és a Nagy Miklós Városi
Könyvtár és Sárréti Közérdekû Muzeális
Gyûjtemény látta vendégül a rendhagyó
séta résztvevõit. Ebben az évben az ér-
deklõdõk a program során a hatvanöt
éves Békés Városi Püski Sándor Könyv-
tárba látogattak el, megismerték a város
nevezetes épületeit, és végül a tarhosi
kastély kertjében tettek egy hatalmas sé-
tát, igazán vadregényes környezetben.
A program egyik érdekessége a kastély-
kertben található „akusztikus gödör”,
ahol a régi idõkben hangversenyeket tar-
tottak.

A könyves vasárnapon Békés megye
számos településén rendhagyó nyitva tar-
tással, kedvezményekkel, és megbocsá-
tás napjával várták az olvasni vágyókat.
A megyei könyvtárban hagyományosan
családi programokkal készültek a szerve-
zõk. Az Állati jó nap a könyvtárban!
program során többek között állatsimo-
gatóval, mozgásos játékokkal és a könyv-
tár udvarán a Bise kutyaiskola bemutató-
jával találkozhattak az érdeklõdõk.

A Békés Megyei Könyvtárban október
13. és 19. között 363 fõ hosszabbította
meg a könyvtári tagságát, az új beiratko-
zottak száma 113 fõ. A következõ évek-
ben szeretnénk a csatlakozó könyvtárak
és a programok számát is növelni. Terve-
ink között szerepel számos új ötlet és
még több színes program, amelyek meg-
valósításához továbbra is bízunk az NKA
támogatásában. Addig is: Találkozzunk a
könyvtárban! ■
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A helyismereti séta résztvevõi a tarhosi kastélykertben 

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban 

Munka közben a Bise Kutyaiskola „növendékei"



Sikerrel zárult az Országos könyvtári
napok bajai programsorozata: október
13. és 19. között változatos mûfajú és te-
matikájú rendezvényekkel vártak minden
érdeklõdõt az Ady Endre Városi Könyv-
tár és Mûvelõdési Központ szervezésé-
ben. Ez volt az elsõ olyan év, amikor a
könyvtári hét minden napján valamilyen
eseményt – egyes napokon kettõt is – tu-
dott kínálni az intézmény, és ez fõként a
közmûvelõdési munkatársaik érdeme.
Minden korosztály találhatott kedvére
való programot, és számos érdeklõdõt
vonzott ez a kínálat.

Hétfõn a Bajai Honpolgár folyóirat
jubileumi bemutatkozásával indult a ren-
dezvények sora a könyvtárban. Huszonöt
év, 4350 cikk, 480 szerzõ: röviden így
foglalható össze a mérleg. Elsõként a 
Bajai Honpolgár Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke, Mezeiné Kopasz Mária
megköszönte az eddigi támogatásokat, és 
kifejezte reményét, hogy a lap még évti-
zedekig fenn tud maradni. Nemes Gábor,
az alapító szerkesztõbizottság elnöke, je-
lenlegi kuratóriumi tag, felidézte, hogyan
illeszkedett bele a huszonöt évvel ezelõtt
útjára indult folyóirat a helyi sajtótörté-
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Könyvtári napok Baján

✒✒    Zalavári László

A Bajai Honpolgár bemutatója



netbe. A Bajai Honpolgár egy védendõ
védtelen – jelentette ki, utalva Nebojszki
László régóta tartó természetvédelmi so-
rozatának címére, majd ismertette a lap
létrejöttének körülményeit. Leszögezte:
rögtön az induláskor világossá vált, hogy
ebbe a kiadványba a politika semmilyen
formában nem fér bele, és ezt azóta min-
den szerkesztõ bizottság szem elõtt tar-
totta. Napjainkban ötszáz példányban je-
lenik meg, elõfizetõi a világ számos
pontján föllelhetõk, hiszen egyfajta híd-
ként is szolgál a Bajáról elszármazottak
és szülõföldjük között.

Jász Anikó helytörténeti könyvtáros,
szerkesztõ szinte a kezdetektõl dolgozik
a folyóirat repertóriumán. Ebbõl kiderült
az öt legtermékenyebb szerzõ (Schmidt
Antal, Solymos Ede, Nebojszki László,
Bálint László, Dániel József), látszik,
hogy melyek a legtöbb folytatást megélt
sorozatok (a Bajai arcképcsarnok össze-
sen 77 életrajzot elevenített fel, a Véden-
dõ védtelenek pedig a 118. résznél tart),
és megismerhetõk a Honpolgár kiadásá-
ban megjelent könyvek. A készülõ reper-
tórium három fõ részbõl áll majd: idõren-
di sorrendben, szerzõ-, név- és tárgy-
mutató alapján, valamint illusztrációk
szerint dolgozza föl a huszonöt év törté-
netének összes megjelent anyagát.

A jövõbeni tervekrõl, a szükséges
megújulásról Mayer János fõszerkesztõ
szólt, jelezve, hogy a jubileumra való ké-
szülõdést még elõdjével, az év elején el-
hunyt Bálint Lászlóval közösen kezdték
el. Bár a lap az elmúlt negyed évszázad
során sokat változott, alapvetõ célja máig
változatlan és az marad a jövõben is: a lo-
kálpatriotizmus, az értékek és a magas
szakmai színvonal jegyében kínálni igé-
nyes olvasnivalót, politikamentes tartal-

mat, erõteljesebb vizuális elemekkel gaz-
dagítva. Ezt a törekvést a továbbiakban új
rovatok is szolgálják majd – némelyik
már most is megtalálható a lapban –,
ugyanakkor a szerzõi kört is bõvíteni sze-
retnék, megszólítva a fiatalabbakat is.
A következõ év elejétõl pedig várható a
lap küllemének megújulása is. Úgy véle-
kedett: az érett korba lépett folyóirat 
továbbra is meg tud felelni az olvasók
igényeinek, és a jövõben az interaktív
kapcsolattartási formáknak (Facebook-
profil, hamarosan induló honlap stb.) is
köszönhetõen egyre több szerzõt és olva-
sót vonz majd.

Szintén hétfõn este a Sugovica Általá-
nos Iskolában interaktív ismerkedésre
nyílt lehetõség a Sárköz népdal- és nép-
tánckincsével. Elsõként Antal István ta-
nár õcsényi és sárpilisi népdalokat taní-
tott. Hunyadi Kálmán tanár szeremlei
népdalokat hozott magával. A résztvevõk
nagy része már ismerte ezeket, és jóked-
vûen, lelkesen kapcsolódott be mindenki
a tanulásba. A dalokat Csupó Gábor és
Hunyadi Kálmán citerán, Végh János gi-
táron kísérte.

A folytatásban Nagy Dezsõ nép-
táncpedagógus a Duna által szétválasz-
tott tájegységrõl, a Sárközrõl tartott rövid
elõadást, térképen szemléltetve a tájhoz
tartozó településeket, bemutatva a jelleg-
zetes viseletet. Majd a közös tánc követ-
kezett. Elõször Nagy Dezsõ adott elõ egy
decsi verbunkot, majd mindenki beállt a
körbe és lassú ás friss csárdást tanult.
Ízelítõt kaptak a Sárközre jellemzõ, kü-
lönleges, 5/8-os lánytáncból, a karikázó-
ból is.

Kedden a Spirál Filmklub idei máso-
dik – Ezerarcú szerelem címet viselõ –
sorozata keretében ezúttal az Anyegin
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címû angol–amerikai filmet láthatták a
minõségi romantikus filmek kedvelõi.
A vetítés elõtt – szokás szerint – Bruzlai
Czifra Erika mûvelõdésszervezõ ismer-
tette a tudnivalókat Puskin verses regé-
nyérõl és a klasszikus mû képi megjele-
nítésérõl is. 

Szerdán a könyvtárban A sikeres és
boldog gyermekekért címû tehetségpeda-
gógiai sorozat elsõ elõadója Gyarmathy
Éva klinikai és nevelés-lélektani szak-
pszichológus, a Magyar Tudományos
Akadémia Természettudományi Kutató-
központjának Kognitív Idegtudományi és
Pszichológiai Intézete tudományos fõ-
munkatársa volt. Komoly érdeklõdés kí-
sérte a programot, több mint száz peda-
gógus és szülõ érkezett rá. 

A tehetség, a nem szunnyadó erõ cím-
mel tartott, közel kétórás elõadásban a
következõ témák szerepeltek: a tehetség
azonosításának kérdései, alulteljesítõ te-
hetségek (különös tekintettel a tanulási
zavarokkal küzdõkre) diszlexia és több-
nyelvûség, hiperaktivitás, tehetség és ma-
gatartászavar.

Az elõadást követõen a közönség kér-
déseire válaszolt az elõadó. A remények
szerint a vastapssal záruló program meg-
alapozta a sorozat további sikerét. Ezzel
szeretne az intézmény hozzájárulni a pe-
dagógusok munkájának eredményessé-
géhez, a szülõk nevelés-módszertani is-
mereteinek gazdagításához. 

A Megbékélés Kápolnájában a Mécs-
világnál sorozat októberi összejövetele
zajlott. Két év óta az irodalomkedvelõk
havonta találkoznak, egy adott témához
készülnek verssel, prózával, zenével. Az
est témáját ezúttal Kányádi Sándor versei
adták. Néhányan gyerekverseket, a többi-
ek felnõtteknek szóló költeményeket ol-

vastak fel. A költõ életrajzához érdekes
részleteket hallhattak és együtt nézték
meg Váradi Péter Pál és Lõwey Lilla a
költõ nyolcvankettedik születésnapjára
készített, gyönyörû albumát. A kötet cí-
me: Szavak vándorköszörûse. Béda Ildi-
kó és Sramó András elõadásában egy kü-
lönleges versfûzért hallottak: szavakra,
énekhangra és hangszerekre. Végül a
résztvevõk megbeszélték a következõ
összejövetel témáját is: a házsongárdi te-
metõben nyugvó magyar írók, költõk, tu-
dósok gondolatai.

Csütörtökre Szabadi Mihály könyvé-
nek bemutatójával egybekötött bor- és
sajtkóstoló jutott. A sióagárdi származá-
sú szerzõnek az És virágzott a berbecs az
ötödik kötete, és a második bemutatója
Baján. A könyv a negyvenes évek köze-
pétõl kíséri végig egy kántortanító életé-
nek viszontagságait. Szemléletesen ábrá-
zolja, hogyan lesz a köztiszteletben álló
tanító úrból megvetett közellenség csak
azért, mert a politika eltorzítja a szûkebb
környezet, a falu tradicionális értékrend-
jét. Milyen lelki gyötrelmek árán kell le-
mondania a kántorságról, és hogyan ke-
rül be a „tanácsba” nem a meggyõzõdése
miatt, hanem mert õ az egyetlen ember a
faluban, aki olvasni és értelmezni tudja 
a felülrõl érkezõ utasításokat. A szerep-
lõk nem kitalált személyek, mint ahogy a
történet is hûen ábrázolja a valóságot.
A könyvet Say István, a Tolna Megyei
ÁMK nyugalmazott igazgatója mutat-
ta be. 

Az est a kultúra több területét is fel-
ölelte. Az irodalom után a gasztrokultúra
következett. Nagy István szakavatott
iránymutatásával, stílusosan, tolnai boro-
kat kóstolhattak a résztvevõk. Közben
részletek hangzottak el Hamvas Béla
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A bor filozófiája címû mûvébõl. A han-
gulatos estén sokáig beszélgettek az író-
val és egymással is a résztvevõk. 

Pénteken különleges koncert várta a
zenerajongókat: a Corridor Quartet
hangversenye, fagott gála. Corridor, 
vagyis folyosó, ami jön valahonnan és
tart valahova, összeköt és áthidal, és ren-
geteg ajtó nyílik róla, reneszánsz, ba-
rokk, modern és népi, jazz és rock, akár
fúzió is... Az együttes vezetõje, Lakatos
György, a számok között beszélgetett a
közönséggel, szólt a következõ zene mû-
fajáról, megkérdezte, hogy ki mit szeret-
ne hallani, és természetesen bemutatta a
hangszert is. Ez az este igazi csemege
volt a zenei ínyenceknek, akik kikövetel-
ték a ráadást.

A Könyves vasárnap a családoké volt:
délután õszi hangulatú kézmûves foglal-
kozásra várták a kicsiket és nagyobbakat,
majd a szegedi Léghajó Meseszínház két
mûvésze, Száraz-Nagy Tamás és Csõsz
Veronika adta elõ a Furulyás Palkó címû

interaktív mesét, igazi táncházhangulatot
varázsolva a könyvtárba. Az esti záró
koncertre – Nagy Imi, gyermekei, Gergõ
és Emma, valamint barátaik közös öröm-
zenélésére – kicsinek bizonyult a könyv-
tár épülete, az egykori zsinagóga, a 
közönség fergeteges hangulatú, virtuóz
muzsikálásnak lehetett tanúja. A jókedv-
hez talán a belépõként kínált minõségi
borok is hozzájárultak...

A könyvtári hét kapcsán hagyományo-
san meghirdetett Tiszta lappal! akció ke-
retében öt évvel ezelõtt elfelejtett köny-
vek is kerültek vissza a késedelmi díj
megfizetése nélkül. Az egy évre szóló in-
gyenes beiratkozás lehetõségét is sokan
igénybe vették: több mint százötven 
fõvel gyarapodott a tagság, vasárnap 
volt, hogy egész családok is csatlakoztak
a könyvtárhoz. Kísérõrendezvényként
egész héten megtekinthetõ volt a Nagy-
apáink emlékére címû kiállítás I. világhá-
borús fényképekbõl, személyes tárgyak-
ból és a könyvtár dokumentumaiból. ■
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Corridor Quartet



Ha október, akkor könyvtári napok, ezt
Csongrádon a kezdetek óta tudják. Éven-
te visszatérõ programjainkat, mint az
Egészségnapot vagy éppen a megbocsá-
tást, már várakozással figyelik olvasóink.
Ez utóbbi persze furcsa dolog, mert van,
akirõl ugyanúgy lepereg, mint az ajánlva
kiküldött felszólító levél, más meg
amúgy is visszahozná a kikölcsönzött do-
kumentumokat. Viszont mégiscsak ha-
gyomány, megtartjuk. 

Általában szokott gasztronómiai jelle-
gû rendezvény is lenni, talán az õsz 
finom ízei teszik, vagy ez is „csak” ha-
gyomány, nem tudjuk, de volt idén is,
mégpedig Frank Júlia személyében.
Praktikus kérdezz-felelek formában gaz-
dagodott a jelenlévõk tudása, de az elõ-
adás legfontosabb üzeneteként talán a 
bátorság és a kísérletezés szabadságát le-
hetne kiemelni. 

Alkalmunk volt több külsõ helyszíni
helytörténeti rendezvényt megvalósítani.
Ebben kedvezett az idõjárás, így bicikliz-
hettünk, valamint az általános iskolákkal
fenntartott jó viszonyunk is. Jelen eset-
ben a Jászszentlászlói Általános Iskola
teljes alsó tagozatát láttuk vendégül, mu-

tattuk be nekik a csongrádi malmot, a táj-
házat, a múzeumot, és tartottunk nekik
kézmûveskedést. 

A diákoknál maradva arra gondoltunk,
hogy úgy lehetne nekik élvezetessé tenni
a könyvtár felfedezését, ha az õ „kü-
tyüiken” keresztül tapasztalnák azt meg.
Erre szolgált a QRuzsoljunk együtt! címû
játék, amelynek során QR-kódokban el-
rejtett rejtvényekkel vezettük végig a 
csapatokat a könyvtár terein. A játék te-
matikáját szerencsére a késõbbi könyv-
tárhasználati órákon is elõvehetjük majd. 

Mindezeken kívül két könyvbemutató,
kézmûveskedés, közös meseolvasás,
babaolvasójegy egészítette ki az idei
könyvtári napokat. Évrõl évre megbizo-
nyosodhatunk róla, hogy fontos e rendez-
vényünk a helyi közösség számára, hisz
várják, igénylik, szeretik. Akárcsak mi! ■
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✒✒    Illés Péter



A programjaink így alakultak:
Október 7-én Mitõl finom, mitõl

egészséges? – Frank Júlia interaktív elõ-
adása

(résztvevõk száma: 20 fõ)
Október 10-én Vendégeink a jászok –

a Jásszentlászlói Általános Iskola alsó
tagozatos diákjai ismerkedtek Csongrád
történelmével, kultúrájával

(résztvevõk száma: 49 fõ)
Október 13-ától 19-éig Megbocsátás

hete – a lejárt határidejû könyvek kése-
delmi díjának elengedése 

(résztvevõk száma: 41 fõ)
Október 14-én Régen is volt, hogy is

volt… – az Oppidum 2014 címû hely-
történeti kiadvány könyvbemutatója

(résztvevõk száma: 80 fõ)
Október 15-én Ügyes kezek délutánja

– baglyos díszdoboz készítése
(résztvevõk száma: 20 fõ)
Október 16-án Egészségnap a könyv-

tárban – egészségügyi mérések, szûré-

sek, gyógytorna, egészséges ételek kós-
tolója.

(résztvevõk száma: 67 fõ) 
Október 17-én Dúdoló – zenés, dalos,

mondókás játszóház babáknak
Elsõ olvasójegyem – babaolvasóje-

gyek átadása
(résztvevõk száma: 97 fõ)
QRuzsoljunk együtt! – QR- kódos,

mobilos játék segítségével a könyvtár
felfedezése

(résztvevõk száma: 26 fõ)
Tengöri Hereberi Atyámuram – Felol-

vasónap Katona Imre csongrádi népme-
segyûjteményébõl általános iskolások-
nak.

Október 18-án A múlt üzenete – ke-
rékpáros kirándulás a várostól öt kilo-
méterre lévõ Ellés monostorromhoz

(résztvevõk száma: 20 fõ)
Október 20-án Intermacionálé – Er-

délyi Lili Ada könyvének bemutatója
(résztvevõk száma: 24 fõ)
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2014-ben október 13. és 20. között, aho-
gyan országszerte, úgy nálunk is elhang-
zott ez a hívogató mondat: Találkozzunk
a könyvtárban! Az Országos könyvtári
napok programsorozata már várva várt
esemény településünkön. Nyár végén
kezdtük tervezni a programot. Mindig
nagy élmény „fürödni” a könyvtárhasz-
nálók elismerésében, együtt örülni az el-
végzett munkának. Az idei programsoro-
zat kapcsán is volt részünk ebben. A hét
minden napjára terveztünk minimum
egy-két, néhány napon három progra-
mot is. 

Együtt olvasunk – együtt játszunk.
Ezen a napon nyílt a mackókiállításunk.
Sok-sok mesekönyv, történet kedves hõ-
se a maci, így említhetjük a Micimackót,
Boribont, Vackort, Brum Brum Brúnót,
Dörmögõéket és még sorolhatnánk. Ez
adta az ötletet, hogy felhívást tegyünk
közzé, a kiállítás létrehozására. Találko-

zott a könyvtárban kétszáznegyvenhét
maci, akik között vannak kicsik, nagyok,
morgók, horkolók, barnák, sárgák. A ki-
állítást több száz látogató nézte meg a
mai napig. Játszó napunkhoz tartozott 
a könyvtár királyának megválasztása.
E játéknak az elõzménye a nyári olvasási
felhívásunk és tagtoborzó programunk: a
gyerekek minden elolvasott könyv után,
minden az õ hatásukra beiratkozott új ol-
vasó után pontot kaptak. A legtöbb pon-
tot szerzett gyermek lett a király, aki egy
esztendeig tölti be a tisztségét. E napon
értékeltük a népmese napja alkalmából
kiírt feladatlapos verseny résztvevõinek
teljesítményét is. A Fodor Manó Helytör-
téneti Egyesület és könyvtárunk közösen
készített kiállítást az elsõ világháború
száz éve történt battonyai eseményeivel
kapcsolatosan. E kiállítással összefüg-
gésben írtunk ki pályázatot a gyerekek
számára. A beérkezett pályázatokat is ek-
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kor értékeltük. A költészet napja alkal-
mával egész nap verseltünk, két gyermek
akkor vállalta, hogy a tanév végéig min-
den nap, összesen ötven verset elolvas,
õket is jutalmaztuk, példát adva a többi
gyermek számára. Minden évben meg-
szervezzük a Legyél te is kölyökolvasó
játékot. A mi egyik olvasónk is részt vett
a Katona József Megyei Könyvtár által
szervezett programon. Így õ most rövid
élménybeszámolót tartott. A többi gyer-
kõcöt, aki végigcsinálta a játékot – igaz,
nem hibátlanul – szintén jutalmaztuk.
Felhívtuk a figyelmet, hogy újra lehet ját-
szani a kölyökolvasó játékon. Új olvasás-
népszerûsítõ játékot is elindítottunk ezen
a napon: a Kincsesláda játékot, melynek
értékelése a 2015-ös könyvtári héten
lesz. Mintegy száz gyermeket és húsz fel-
nõttet láttunk vendégül, stílusosan szóló
szõlõvel és mosolygó almával. 

Kedd délelõtt babaolvasókat vártunk.
Több éve folyik nálunk ez a program, a
Biztos Kezdet Gyermekházzal közösen.
Ilyenkor, õsszel be is iratkoznak a gyere-
kek. Az idén hat baba és tíz felnõtt vett
részt a programon. 

Délután geoládát avattunk. Egyik ol-
vasónk, aki jelenleg a Szegedi Tudo-
mányegyetem hallgatója, ismertetett meg
bennünket a geoláda fogalmával. Meg-
tudhattuk, hogy ez egyszerre játék, tájé-
kozódási gyakorlat, kirándulás, kaland.
Azt is megtudtuk, hogy Battonyán, a
könyvtárunkban, a tizenegyedik láda ke-
rült elhelyezésre. Izgatottan várjuk, hogy
mikor érkezik az elsõ geoládát keresõ
személy a könyvtárba. (Negyvenen vet-
tek részt e programon.)

A napnak ezzel nem volt vége, mert
késõ délután könyvbemutatóra került sor.
Egy helytörténeti könyvrõl van szó, me-

lyet a szomszéd város középiskolájának
tanára, Sarkadi László írt. A kötetben a
tanításról, a természetvédelemrõl, a csa-
ládról szóló történeteket olvashatunk,
melyek hol szívszorítóan szépek, hol na-
gyon is vidámak voltak. Tizennyolcan
vettünk részt a bemutatón.

Szerdán délelõtt Hajnal Iván házior-
vos adott tájékoztatást a szív- és érrend-
szeri betegségekrõl, tüneteikrõl. Mintegy
negyven, idõsebb korú ember érdeklõ-
dött a téma iránt. 

Csütörtökön került sor a hét legizgal-
masabb és egyben számunkra legna-
gyobb kihívást jelentõ megmozdulására.
Összefogással, közösen tettünk hitet az
olvasás mellett: a város fõterén jöttünk
össze nyolcszázan egy közös olvasásra.
Akik eljöttek, elhozták kedvenc könyvü-
ket, ebbõl néma olvasással olvastak né-
hány percig, majd A kis herceg címû
könyvbõl a kis herceg és a róka találko-
zásáról szóló részt olvasta fel az egyik is-
kola tanárnõje, ezt követõen közösen,
hangosan elolvastuk Pál apostolnak a
szeretet himnuszaként is ismert, ko-
rinthusiakhoz írt levelét. Felemelõ, meg-
ható, katartikus élmény volt!

Ennek a napnak a délutánján Péter
Erika költõnõ volt a vendégünk, az álta-
lános iskolák elsõs osztályainak nagy
örömére. Nagyon kedves, vidám, tartal-
mas délutánban volt részünk. 

Pénteken délelõtt a szomszéd telepü-
lés óvodásai jöttek a mackókiállítást
megnézni és a macik megtekintése után
báboztunk velük. A brémai muzsikusok
jelentek meg az interaktív program kere-
tében. Rendszeresen bábozunk a könyv-
tári foglalkozásokon, mert a gyermekek
nagyon élvezik: elõmondjuk a szöveget
és õk báboznak. Nagy lehetõséget rejte-
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nek ezek az elõadások a beszédfejlesztés,
a felszabadult játék, a könyvtárhoz való
kötödés terén, most is mintegy negyven
gyermek élvezte a könyvtári látogatást.

A gyermekek játéka után este a felnõt-
tek következtek: Irodalmi évfordulók –
irodalmi csemegék: rendhagyó színházi
próba címû programunkon, ahol a belépõ
egy tányér süti volt, mintegy ötvenen vol-
tunk együtt. A színlapon Shakespeare
Szentivánéji álom és Déry Tibor Képzelt
riport egy amerikai popfesztiválról címû
mûve szerepelt. Volt sírás és nevetés, egy
nagyon baráti, kellemes és felejthetet-
len estét töltöttünk el a közösségépítés je-
gyében.

A hét utolsó programjaként a helytör-
téneti egyesülettel közösen kerékpártúrát
szerveztünk Helyi értékek, értékes helyek
– látnivalók Battonyán megnevezéssel.

Körbe kerékpároztuk Battonyát, megte-
kintve a nevezetes helyeket, majd talál-
koztunk újra a könyvtárban, hogy egy kis
zsíros kenyérrel csillapítsuk éhünket.

Összegezve a hetet: jó volt megtapasz-
talni a közös munkálkodás örömét, hi-
szen szinte nulla forintból állítottuk ösz-
sze a heti programot (kivéve azt az egyet,
amely a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával jutott el hozzánk). Jó volt érez-
ni, hogy számíthatunk az olvasóinkra, az
intézményekre, civil szervezetekre. Hisz-
szük, hogy ez az egyik útja a közös-
ségformálásnak. Igyekeztünk minden
korosztályt megtalálni, és talán ki is tûnik
a beszámolómból, hogy az olvasóvá 
válásra és a helytörténetre fókuszál-
tunk. Ahogy telik az idõ, egyre jobban 
ráérzünk az összefogásban rejlõ sziner-
giákra. ■
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