
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.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. november 21

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


