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Bevezetõ

Szlovéniában körülbelül százhúszezer
magyar könyv van a kétnyelvû vagy
nemzetiségi programmal mûködõ könyv-
tárakban, ebbõl harmincezer a kétnyelvû
iskolák könyvtáraiban található meg,
amelyek nemzetiségi programjaik és a
pozitív diszkrimináció alapján mûköd-
nek. Ezek a könyvtárak a szlovén, horvát,
osztrák és magyar multikulturális kör-
nyezetben létesültek az ötven kilométer-
nyi szlovén–magyar határsávban, Szlo-
vénia északkeleti részén, a Muravidéken.
Több kultúrát és könyvállományt in-
tegrálnak, alapcéljuk az együttélés,
amely kétirányú: a szlovén–magyar és
magyar–magyar kapcsolattartásra irá-
nyulnak.

A kétnyelvû iskolai könyvtárakban
való elhelyezkedéshez szükséges a
könyvtári diploma (VII. fokozat, egyete-
mi végzettség), pedagógiai-andragógiai
alapismeretek, könyvtári vagy tanári
szakvizsga és szlovén–magyar nyelvis-
meret. A Muravidéken öt kétnyelvû álta-
lános iskolai könyvtár és egy kétnyelvû
középiskolai könyvtár mûködik, neveze-
tesen: a Dobronaki Kétnyelvû Általános
Iskola Könyvtára, a Göntérházi Kétnyel-
vû Általános Iskola Könyvtára, a
Pártosfalvi Kétnyelvû Általános Iskola
Könyvtára, az 1. Számú Lendvai Két-
nyelvû Általános Iskola Könyvtára, a
2. számú Lendvai Kétnyelvû Általános

Iskola Könyvtára és a Lendvai Kétnyelvû
Középiskola Könyvtára.

A kétnyelvû iskolai könyvtárak 
az Európai Unió keretei között

A szlovéniai kétnyelvû iskolai könyvtá-
rak is a globalizáció kereszttüzébe kerül-
tek 2004-tõl, hiszen Szlovénia az Euró-
pai Unió tagállamává vált, így újra kellett
értékelni a helyzetüket és szerepüket, el-
sõsorban a kétnyelvû párbeszédet,
amelyre épülnek. A globalizáció nem
mindig kedvez a kis közösségeknek és
kultúráknak. Az Európai Unió hivatalos
álláspontja szerint nincsenek nemzetisé-
gek, kisebbségek, hiszen célkitûzéseik
szerint elsõsorban Európa integrációján
van a hangsúly. A kérdés csak az, hogy
mennyire kiegyensúlyozott ez az integrá-
ció? A dialógus mindig két egyenlõ,
egyenrangú partner között lehetséges.
Ezt az elvet hirdetik a szlovéniai könyv-
tárosok a kétnyelvû iskolák könyvtá-
raiban. 

Az információs technológia fejlõdésé-
vel a kétnyelvû (szlovén–magyar) iskolai
könyvtáraknak a nemzetiségileg vegye-
sen lakott területen, a Muravidéken más
kihívásokkal is szembe kellett nézniük,
hiszen az Európai Unió megnyitotta elõt-
tük a teret egy még tágabb világ felé.
A könyvtárosok, akik egy személyben ta-
nárok, szervezõk, az oktató-nevelõ in-
tézmény programjainak a kivitelezõi, 
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információs szakemberek és adminiszt-
rátorok, szükséges, hogy kövessék a
könyvtári szakmában a multikulturalitás
trendjeit és építsék partnerkapcsolatai-
kat. A partnerkapcsolatok építésénél ob-
jektívnek kell lenniük, hiszen tudniuk
kell, hogy miben szeretnének együttmû-
ködni: a dokumentumok beszerzésében,
a katalogizálásban vagy más szakmai te-
rületeken. Az együttmûködés ott erõs,
ahol az érdekek is erõsek. Az együttmû-
ködéshez pedig közös stratégiákat kell
létrehozni. Az együttmûködés alapja:
mások véleményének a tisztelete, a kon-
szenzus és a hasonló érdekek. Az Euró-
pai Uniónak nincsenek már belsõ határai,
esetleg a tudás és az érdeklõdés hiánya
korlátozhat csak bennünket. A kétnyelvû
könyvtáraknak nyitottaknak kell lenniük,
de nem a végsõkig, mert mindahhoz,
amit befogadnak, kritikusan kell viszo-
nyulniuk. Az is fontos, hogy elfogadják
az európai trendeket és az európai identi-
tást is. A kétnyelvû könyvtárak kétirá-
nyúak – a szlovén és a magyar nyelv és
kultúra ötvözi, élteti elsõsorban ezt a

könyvtártípust –, ezért nyitottnak kell
lenniük mindkét kultúrára és nyelvre.
A könyvtárosoknak szerteágazó ötletek-
kel kell javítaniuk a multikulturalitás hét-
köznapjait. Még nem jött el a végsõ gyõ-
zelem ezen a területen, de ezen az úton
haladunk. Sok kreativitásra és önbiza-
lomra van szükségünk!

A kétnyelvû iskolai könyvtárak
SWOT-elemzése

Erõsségek (Strenghts), belsõ tényezõk

• A kétnyelû iskolai könyvtárak többkul-
túrájú könyvtárak,
• ötvenéves kétnyelvû (magyar–szlovén,
szlovén–magyar) hagyománnyal rendel-
keznek, kultúraközi dialógus folyik ben-
nük, teret adnak az oktatásnak,
• kitûnõ az együttmûködésük a magyar-
országi, fõleg a Zala és Vas megyei isko-
lai, városi és megyei könyvtárakkal
(együttmûködési szerzõdések),
• könyvtári programjaik mellett olvasási
és tanulmányi versenyeket is szerveznek.
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Gyengeségek (Weaknesses), belsõ 
tényezõk

• Nem csatlakoztak még a magyarországi
integrált iskolai könyvtári rendszerekhez
(például Szirén program stb.),
• az informatikai fejlesztésük nem egysé-
ges, két irányba orientálódtak informati-
kailag, csatlakoztak az országos jellegû
COBISS integrált rendszerhez és a
WINKNJ rendszerhez, amely nem integ-
rált, csak belsõ adatbázis-építésre ter-
jed ki, 

• viszonylag kevés a közös könyvtári
program, kevés a könyvtári kihívás a töb-
bi könyvtártípushoz képes,
• kevés az anyagi forrás a választékos
gyûjteményépítéshez, viszonylag kevés
könyvet vásárolnak a többi könyvtártí-
pushoz képest,
• kevéssé van jelen a marketingszemlélet
a munkájukban és hiányzik a folyamatos
értékelés,
• nincs hungarika-részlegük, kihelyezett
magyar gyûjteményük, kivéve: a tervezés
fázisában van ez az 1. Számú Lendvai
Kétnyelvû Iskolai Könyvtárában, hiszen
ötéves stratégiájukba bekerült az iskolai
könyvtár felújításának elsõ szakaszában
a hungarika-gyûjtemény létrehozása is.

Lehetõségek (Opportunities), külsõ 
tényezõk

• Új célcsoportok és szolgáltatási formák
bevezetése (például a magyar nemzetisé-
gû tanulók számára foglalkozások a ma-
gyar nemzetiségi program keretében,
magyar könyvfesztiválok és könyvvásá-
rok szervezése stb.),
• folyamatos pályázati aktivitás az önrész
vállalásának lehetõségével, EU-s progra-
mok kivitelezése (Bethlen Gábor határon
túli pályázati rendszer, Nemzeti Civil
Alapprogram pályázati rendszer stb.),
• a minõségmenedzsment bevezetése a
kétnyelvû iskolai könyvtárakba (SWOT-
analízisek összeállítása stb.).

Veszélyek (Threats), külsõ tényezõk

• A fenntartói források (minisztérium,
önkormányzatok) egyre inkább kevésnek
bizonyulnak a megnövekedett szakmai
feladatok ellátására, a technikai fejleszté
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sekre, mûködtetésre és karbantartásra
(például egy vagy két iskolai könyvtáros
van a sok feladatra, kedvezõtlen a helyzet
az elhelyezkedésre, kevés a humánerõ-
forrás),
• kedvezõtlen kormányzati politika – or-
szágos és helyi szinten, pénzhiány,
• demográfiai veszélyek – a magyar nem-
zetiségû tanulók számának csökkenése,
asszimiláció.

A kultúraközi dialógus 
– a többkultúrájú könyvtárak

A kultúrák pluralitása jellemzõ a XXI.
századra. Hogyan valósul meg a kultúra-
közi dialógus a kétnyelvû iskolai könyv-
tárakban? Egyáltalán van-e programjuk a
megvalósításhoz? Van-e elegendõ doku-
mentumuk ahhoz, hogy megvalósítsák 
e nemes programot? A kétnyelvû könyv-
tárak könyvtárosai tudatában vannak-e 
annak, hogy mi a küldetésük? A kultúra-
közi dialógus a kétnyelvû iskolai könyv-
tárakban magában foglalja:
• a kulturális-oktató-társadalmi akciókat,
• annak szorgalmazását, hogy a könyvtá-
rak a szlovén és a magyar irodalom szín-
helyei legyenek,

• a nemzetközi, de fõleg a szlovén és a
magyar projektek figyelemmel követését,
• bekapcsolódást a nemzetközi, elsõsor-
ban szlovén–magyar online katalógusokba,
• megfelelõ helyiségeket, ahol manifesz-
tálódhat a szlovén és a magyar kultúra,
• feliratokkal, gyûjteménnyel, vizuális
anyaggal való kiegészítést,
• tanulmányi versenyek szervezését, mint
az Ivan Cankar és a Petõfi Sándor tanul-
mányi versenyek,
• olvasási akciókat és versenyeket:
Bralna znacka (szlovén), magyar olvasá-
si versenyek,
• a kétnyelvû könyvtárak integratív szol-
gáltatásait, COBISS (online katalógus),
• a nemzetiségi kultúra és nyelv ápolásá-
ra fordított megkülönböztetett figyelmet,
• azt, hogy a könyvtár ablak legyen a vi-
lágra, lehetõséget nyújtson a szlovén és a
magyar irodalom megismerésére,
• végül azt is, hogy az Európai Unió erõ-
sen támogatja a multikulturalitást, tehát a
magyar és szlovén nyelvet és kultúrát is.

Az identitás az élet vezérmotívuma
– „A Gutenberg-galaxistól eljutunk
a Google-galaxisig”

A kétnyelvû területen tanulóknak egy-
szerre két értékrendszerben, két kultúrá-
ban, a két nyelv használatával kell élniük.
A multikulturalitás számukra sorsszerû,
adva van a születésüktõl fogva. Mind-
ezek mellett a mai társadalmi elvárások
alapján el kell sajátítaniuk az európai
identitást is. Az identitást alakítja a nyelv,
a kultúra, az iskola, a nevelés, a nemzeti
hovatartozás, de mindezek változnak és
új perspektívákat is kapnak. 

Hogyan kell megõrizniük a globalizált
világban, az Európai Unió keretein belül
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a muravidéki magyaroknak az identitásu-
kat, hogy ne veszítsék el önazonosságu-
kat a posztmodern társadalom nagy ívû
nyitottságában és kozmopolitizmusában?
Nehéz kérdés. Valószínû, hogy a kielégí-
tõ olvasási kultúra erõsen hozzájárul eh-
hez, mert az írásbeliség és az olvasás se-
gíti az emberek közti kommunikációt.
A megfelelõ emberi viszonyok pedig
alapfeltételei a sikeres társadalmaknak,
amelyek kommunikáció nélkül nem mû-
ködhetnek.

A kétnyelvû iskolai könyvtárak 
jövõképe a kultúraközi dialógus 
tekintetében a közeljövõben

A kétnyelvû könyvtárak könyvtárosainak
tudatában kell lenniük a küldetésüknek,
amely a következõ ismérveken alapul:
• a kétnyelvû gyûjtemény alapján lehet
minõségi szolgáltatást biztosítani,
• nemzetközi partnerkapcsolatok kelle-
nek (nemzetközi megállapodások, konfe-
renciák),
• doktori képzések és posztgraduális kép-
zések, magyar–magyar kapcsolatok,
• közös projektekben való részvétel,
szakmai továbbképzések,

• a digitális adatbázisok létrehozásával,
hungarika-gyûjteményeikkel be lehet
kapcsolódni a magyar digitális gyûjtemé-
nyekbe (Magyar Digitális Könyvtár,
MEK és a Szlovén Digitális Könyvtár,
dLib),
• a szakmai munkán alapuló partneri vi-
szonyok kiépítése a szlovén, a szomszé-
dos horvát és magyar könyvtárakkal,
• a könyvtári menedzsment elsajátítása,
amely az emberi tudáson alapszik és
amelynek alapján új minõséget kell ki-
alakítani a könyvtárakban,
• a kétnyelvû könyvtárak portáljainak,
weblapjainak a kialakítása, a kétnyelvû
könyvtárak vizuális és digitális népszerû-
sítése,
• a kétnyelvû könyvtárak marketingjének
a kidolgozása, az iskolai könyvtáraknak
követniük kell azokat a változásokat,
amelyek a könyvtárakon kívül zajlanak
az oktatásban és a kultúrában,
• a kétnyelvû könyvtáraknak figyelniük
kell a hazai és a nemzetközi pályázatokat
a könyvtárügy területén Szlovéniában,
Magyarországon és az Európai Unióban,
• a kétnyelvû könyvtáraknak ismerniük
kell felhasználóik, olvasóik információs
szükségleteit, olvasási igényeit.

Összegzés

A magyar nemzetiségnek kellhet pénz,
pártfogás, erkölcsi támasz, de igazán a
magyar nemzet/nép visszatért életbizal-
ma tarthatja fenn létezése súlyát. A ma-
gyar nemzetiség helyzetébõl a Muravidé-
ken csak akkor nem „szöknek meg” –
erõs kifejezésekkel élve: kihalásba, áru-
lásba, idegenségbe – a magyarok, ha eb-
bõl a helyzetbõl sorsot tudnak kovácsol-
ni, a tengésbõl küldetést, ki-ki a maga 
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lelkiismerete és lehetõsége szerint. A ki-
alakult új identitások azonban mennyire
lesznek életképesek? Ehhez segítenek
hozzá a kétnyelvû iskolai könyvtárak is!
Szlovéniában az információs társadalom
kiépítését az utóbbi négy-öt évben lelas-
sította a gazdasági válság, amely általá-
ban a posztszocialista országokat is érin-
tette az Európai Unióban. Az információ-
áramlás alapvetõ feltétele volna a két-
nyelvû iskolai könyvtárakban a magyar
adatbázisok kiépítése (csatlakozás példá-
ul a Szirén vagy más könyvtári program-
hoz), ez erõsítené a kompatibilitásukat és
együttmûködésüket a magyarországi
könyvtárakkal, ugyanakkor erõsítené a
szakmai mobilitásukat is. 

A muravidéki magyarság szellemi tel-
jesítményét saját vonatkozási rendszerén
belül lehet megítélni. Ennek tudatában az
iskolai könyvtáraik jövõjét is a kiépített
könyvtári rendszerek modernizálásában
és csatlakozási lehetõségeik (online adat-
bázisok) kiépítésében szemlélhetjük. Ku-
darcaikban és sikereikben kell felmutat-
niuk azokat az igazságokat, amelyek által
vállalják önmagukat a szórványközös-
ségben (hétezer magyar nemzetiségû él a
Muravidéken), hiszen a muravidéki ma-

gyarok beleszülettek egy kettõs nyelvi,
nemzeti identitásba és kultúrába, s ez is-
kolai könyvtáraikra is érvényes. Szüksé-
ges hinni azokban a személyekben, akik
támogatják a kétnyelvû iskolai könyvtá-
rak ügyét: igazgatók, tanárok, magyar
önkormányzati képviselõk, polgármeste-
rek, könyvtári szaktanácsosok, a szlovén
és magyar könyvtáros társadalom stb. Vagy-
is: Az Úr nem azt fogja tõled kérdezni,
mennyi a könyv a kétnyelvû iskolai
könyvtáradban, hanem azt, hogy hány ta-
nulót segítettél hozzá, hogy megfelelõ
könyvekhez jusson az oktatás folyamatá-
ban. Az Úr nem azt fogja kérdezni, mi
volt a foglalkozásod, azt fogja kérdezni,
minden jót, ami rendelkezésedre állt, a
foglalkozásod szolgálatába állítottál-e?
A szlovéniai kétnyelvû iskolai könyvtá-
rak minél több jót mutassanak fel, ami a
magyar nemzetiségi tanulók javát is szol-
gálja és párhuzamosan erõsíti a szlo-
vén–magyar együttélés lehetõségét, vala-
mint a magyar–magyar kapcsolatterem-
tést és partnerséget. ■
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Hatvanegy évvel késõbb vitte
vissza a könyvtári könyvet

Ron Webster 1953-ban kölcsönözte
ki a Structure and Function in
Primitive Society címû könyvet Li-
verpoolban, ám a kötet visszavitelé-
vel elkésett, ugyanis a tudományos
munkatársként dolgozó férfi ottho-
nában gombaszerûen nõttek a köny-
vek, emiatt szinte elfelejtette, hogy
valaha könyvtárban járt.

Habár a könyvtár több felszólí-
tást is küldött Websternek, a férfi
azokkal nem foglalkozott, mert sok-
kal fontosabb dolgai voltak egy
könyvtári könyvnél. Ez így ment
több mint hatvan évig, ám a minap
egy négyezer-ötszáz fontról szóló
csekket kapott a férfi, aki úgy dön-
tött, hogy jobban jár, ha megkeresi a
könyvet.

Miután a kilencvenegy éves
Webster megtalálta a kötetet, elment
a könyvtárba, ahol mindennap húsz
penny késedelmi díjat számoltak fel
neki. Amikor az idõs férfi belépett,
és elmondta, hogy egy 1953-ban
kölcsönzött könyvet hozott vissza,
akkor mindenki döbbenten nézett
rá. A könyvtár vezetõje elmondta,
hogy egy csésze tea mellett elbe-
szélgetett a férfival, akinek végül
nem kellett kifizetnie a késedel-
mi díjat, mert a könyvtárosok örül-
tek, hogy visszakerült hozzájuk a
könyv. ■

Forrás: neon.hu



Anatole France (1844–1924) francia író
a tizenkilencedik század végének és a hu-
szadik század elsõ negyedének egyik leg-
ismertebb, legkedveltebb, legterméke-
nyebb és alighanem egyik legvitatottabb
szerzõje volt, egyike azoknak a valóban
kiemelkedõ alkotóknak, akiket irodalmi
Nobel-díjjal (1921) tüntettek ki. Bárki,
aki csak néhány mûvét olvasta, meggyõ-
zõdhetett róla, hogy kivételesen és sokol-
dalúan mûvelt ember volt. A könyvek és
a könyvtárak nagy barátja, e tárgyban ta-
lán a sziporkázóan szellemes Bonnard
Szilveszter vétke címû kisregénye a legér-
dekesebb. (Minden könyvtárosnak, aki
még nem olvasta, melegen ajánlható.) Jó
ideje magyar nyelven ezzel egy kötetben
szokták kiadni A fehér kövön (Sur la
pierre blanche) címû, kissé nehezen meg-
határozható mûfajú írását. Némelyek 
regénynek titulálják, mások utópiaként
emlegetik, szerintem inkább bravúros
történelmi esszé, Anatole France vallás-
és társadalomkritikai gondolkodásának
egyik zseniális terméke. Kétségtelen,
hogy van benne – a vége felé – egy hal-
latlanul izgalmas álom, amely felfogható
utópiának is. Vagy más kifejezéssel élve:
az emberiség jövõjén tépelõdõ, töprengõ
írói látomásnak.

Eléggé köztudott, hogy a francia író
rokonszenvezett a korabeli szocialista ta-
nokkal, az igazi szocializmus eszméivel.
A fehér kövön is a francia szocialista párt
1904-ben indult napilapja, a L’Humanité
elsõ évfolyamában jelent meg, folytatá-
sos közleményként. Sikert aratott, majd a
következõ esztendõben, könyv alakban,
ismét napvilágot látott. Hazánkban 1912-
ben adta ki a Révai-cég, akkor a fiatal
Czóbel Ernõ (1886–1953) fordításában.
Az utóbbi évtizedekben Lakits Pál
(1928–1968) egyértelmûen igényesebb
átültetését teszik közzé. A mû utolsó,
címmel ellátva az egyetlen fejezete –
Igaz álmok vagy hazug álmok – tartal-
mazza a szóban forgó futurisztikus láto-
mást. Az egyik szereplõ által a jövõbe 
álmodott, azaz idõben messze elõre vetí-
tett történet 2270-ben játszódik. Az egy-
séges Európai Népek Szövetsége létrejöt-
tének kétszázhuszadik évében, amikor és
ahol már megvalósult a kollektivizmus
társadalma, eltûntek az osztálykülönbsé-
gek (az emberek is elvtársaknak szólítják
egymást); tehát itt egy szocialista utópiát
olvashatunk. Ez a berendezkedés ekkor
még nem terjedt ki az egész Földre (Ang-
liára sem, viszont Kínára és Japánra
igen), még megmaradt az Amerikai
Egyesült Államok különállása is, Afrika
és Ázsia népeinek többsége még mindig
valamiféle (ám közelebbrõl meg nem ne-
vezett, de semmiképpen sem gyarmati)
alárendeltségben él.

A „kortársak”, vagyis a 2270-ben élõk
elbeszélése szerint a kollektivizmus addi-
gi gyõzelmének döntõ feltétele a tudo-
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mány és az ipar hatalmas arányú fejlõdé-
se volt. Ezzel magától értetõdõn együtt
járt a közoktatás minden szintjének ered-
ményessége, ahol is nem tanulnak semmi
feleslegeset, így a jog- és hittudományt
sem. Ugyanakkor „mindenki azt a mûvé-
szetet vagy tudományt választja, ame-
lyikhez kedvet érez.” Az új társadalom
kedvezõ talaj a festészetnek és a szob-
rászatnak, közkedvelt a zene, fõleg a 
szonáta és a szimfónia. A színházakban
szinte kizárólag zenés darabokat (a szö-
vegkörnyezetbõl kitetszõen operákat) ját-
szanak, a hajdani prózai szövegeket 
pedig versben mondják el (könnyû felis-
merni az ógörög színjátszás hagyomá-
nyát, amelyet France igencsak tisztelt).
Furcsa és csaknem elképzelhetetlen 
jóslat, hogy az osztálykülönbségek meg-
szûnése és a nemek egyenlõsége szük-
ségtelenné teszi a vígtájékokat, a megráz-
kódtatás nélküli élet pedig a dráma és a
tragédia alól húzza ki a talajt. 

„Sok múzeumunk és könyvtárunk
van: ezekben mûvelõdünk” – tájékoztatja
az egyik „bennszülött” az álmából feléb-
redt vendéget. A közgyûjtemények belsõ
munkájára France egyáltalán nem veszte-
get szót. S itt következik a címben emlí-
tett látomás az írásbeliség majdani – má-
hoz viszonyítva jövõbeni – helyzetérõl.
Legcélszerûbb e pár sort szó szerint idéz-
ni: „A régi kor mûvei közül is sok meg-
van még, bár a lezárult korszak elõtt ki-
adott könyvek legnagyobb része elpusz-
tult. Még ma is nyomtatnak könyveket,
sõt többet nyomtatnak, mint bármikor. 
A könyvnyomtatás mégis kiveszõfélben
van. Kiszorítja a hangfelvétel. A költõk
és regényírók mûvei már így jelennek
meg. A színmûvek kiadására pedig ügyes
szerkezetet találtak ki, mely a hangfelvé-

telt és a mozgóképet egyesíti, s egyszerre
adja vissza a színészek játékát és hang-
ját.” Az idézet elsõ mondata meglepõ;
aligha valószínû, hogy Anatole France,
aki nagy rajongója volt az ókori és a kö-
zépkori kultúrának, a kódexeknek és a ré-
gi nyomtatványoknak, tényleg arról ál-
modozott volna, hogy ezek elpusztulnak
(esetleg a jogi és az egyházi munkákat
nem sajnálta volna). A „lezárult kor-
szak”, vagyis a kollektivizmus diadala
elõtti idõszak utáni szakaszra jelzett han-
gos könyv jóslata – mint tudjuk – bevált,
bár nem szorította ki (feltehetõen ez nem
is fogja) a nyomtatott szépirodalmat. 
A mozgófilm (vagy pergõfilm, valójában
még egyezményes neve sem volt) az utó-
pia keletkezésének idõpontjában még 
újdonság; a szerzõ jóhiszemûen (ám kü-
lönösebb elõrelátás nélkül) gondolhatta,
remélhette, hogy a hangos változata is
megszülethet. (Egyes kommentárok a vi-
deofilmre is utalnak, ilyesmi viszont sem
a magyar fordításban, sem a francia ere-
detiben nem olvasható.)

Több mint száz év távlatából megállapít-
hatjuk, hogy a jeles francia író látomása az
írásbeliség jövõjérõl rendkívül visszafo-
gott volt. Ezért is került a cikk címébe a
„jövõ” szó után a kérdõjel. Anatole France
A fehér kövön álom-betétjében csak keve-
set láthatott mindebbõl, fantáziája e téren
nem igazán ragadta el (nem úgy, mint a
korabeli sci-fik szerzõit). Hiszen halála
után a hangrögzítésnek is új és újabb for-
mái jelentek meg, feltalálták a videózást,
majd jött korunk szinte hihetetlen csodá-
ja, a számítógép és az internet. Kialakult
és gyors, soha nem látott ütemben fejlõ-
dik a gyökeresen új, a digitális írás, a di-
gitális mûveltség. Errõl a francia gondol-
kodó, író aligha álmodhatott… ■
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2015. május 31. és június 1. között az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) és a Csongrádi Információs Köz-
pont Csemegi Károly Könyvtár és Tari
László Múzeum közös szervezésében
idén is megrendezték Csongrádon a Kár-
pát-medencei könyvtárosok konferenciá-
ját. Ausztriát leszámítva az összes kör-
nyezõ országból több mint nyolcvan
könyvtáros képviselte a határon túli ma-
gyar könyvtáros szervezeteket és könyv-
tárakat.

A konferencián tájékoztatót tartott a
résztvevõknek többek között a nemzetpo-
litika jelenérõl és jövõbeli terveirõl
Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelõs
helyettes államtitkár, kihangsúlyozva,
hogy az anyaországnak szerepet kell vál-
lalnia a határon túli magyarság sorsáért,
valamint a Nemzeti Kulturális Alap aktu-
ális könyvtámogatási lehetõségeirõl
Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei

Katona József Könyvtár igazgatója és az
NKA Bizottságának tagja. Nagy érdeklõ-
dés kísérte az eseményt, amelyen elõadó-
ként vehettem részt, képviselhettem
munkahelyemet, az esztergomi Helischer
József Városi Könyvtárat, tágabb érte-
lemben pedig a felvidéki magyarságot.
Ez számomra nagy megtiszteltetést és el-
ismerést jelentett, és egyben kihívást is.
Felvidéki származásom révén erõs a kö-
tödésem ahhoz a közeghez, ahonnan
származom. Harminc éve élek Magyaror-
szágon, de a lelki köldökzsinór még min-
dig erõsen a felvidéki magyarsághoz köt.
Hogy honnan ez az erõs kötõdés-ragasz-
kodás a szülõföldhöz, a megmaradásáért
küzdõ kisebbséghez? Talán a sorsközös-
ség összetartó ereje, amit én is átélhet-
tem, és ezért külön hálás vagyok a sors-
nak. Úgy érzem, emberi, erkölcsi tartást
és egy egészséges nemzettudatot alakított
ki bennünk elsõsorban a család, az iskola
és a kis közösségi csoportok összetartó
ereje, azáltal, hogy megtartották, megtar-
tottuk anyanyelvünket. Visszagondolva
és olvasva a szakirodalmat, amely fehé-
ren-feketén rögzíti az utókor számára a
megpróbáltatásokat, ez nem kis erõfeszí-
tésbe került úgy a szülõknek, mint a taná-
rainknak.

Az iskola és a könyvtár szerepe a szlo-
vákiai magyarok identitásmegõrzésében
címû prezentációs elõadásom elsõ részé-
ben röviden felvázoltam a magyar isko-
lák háború utáni történetét a jogfosz-
tottság idõszakától napjainkig. A téma
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aktualitása vitathatatlan. A 2011-es nép-
számlálási adatok a felvidéki magyarság
lélekszámának drasztikus csökkenését
mutatják. A fogyatkozó magyarság meg-
maradásának egyik feltétele iskoláinak a
megtartása. Ehhez elengedhetetlen, hogy
a magyar szülõk gyermekeiket magyar
iskolába írassák, hiszen a megfelelõ tu-
dást, amelyre késõbb építeni lehet, csak-
is az anyanyelven lehet elsajátítani. 
A magyar közösség megmaradása nagy-
ban függ az iskolaválasztástól, a (rossz
értelemben vett) kétnyelvûsítés elhárítá-
sától (nem az a baj, hogy megtanul szlo-
vákul, hanem az, hogy elfelejt magya-
rul), nyelve és kultúrája ápolásától,
amelynek az erõs, jól mûködõ magyar is-
kola a feltétele. A szlovák iskolába járó
magyar gyermek nagy valószínûséggel
elvész a magyar közösség, a magyar kul-
túra számára. Hiszen nem ápolja az anya-
nyelvét, kultúráját, majd egy idõ után
megtörténik a nyelvcsere és ezt követõen
az identitásváltás. Felvázoltam az identi-
tástudat csökkenésének okait és hatásait
az iskolára vonatkoztatva. 

Az oktatás és a kultúra kapcsolódási
pontjait elemezve jól látható, hogy a
könyvtárak, a muzeális intézmények és 
a levéltárak gyûjteményeik által alkal-
massá váltak a tudás és a minõségi infor-
mációk gyors közvetítésére. A könyvtár a
hagyományos iskolai tevékenységi for-
mák kiegészítésének fontos színterévé
vált. A magyar identitás vállalása, az
anyanyelv használata, a kultúra ápolása
szoros összefüggésben áll. Az olvasás, az
információszerzés elengedhetetlenül fon-
tos, az egyik intézményes háttere pedig a
könyvtár. A könyvtárakra, a jól felszerelt
könyvtárakra és a jól felkészült és elhiva-
tott könyvtárosokra nagy feladat hárul.

Hiszen az õ felelõsségük is, hogy bizto-
sítsák azokat a feltételeket, amelyek az
identitás megtartásában szerepet ját-
szanak. 

Röviden összefoglaltam könyvtárunk
határon átnyúló programjait, amelyek
egyben példaként is szolgálhatnak a töb-
bi közvetlen határ menti könyvtárnak.
Hiszen a közvetlen kapcsolattartás kiépí-
tése elengedhetetlen annak érdekében,
hogy érdemben tudjuk ellátni feladatain-
kat.

„A könyvtár, jegyezzük meg jól, nem-
csak mûvelõdési eszköz, nemcsak tudo-
mányos intézmény, de anyanyelvünk és
nemzeti kultúránk egyetlen intézményes
õrhelye. Ezt szolgálni minden magyar kö-
telessége, akár könyvtáros, akár olvasó!”
[Brogyányi Kálmán 1941. Magyar
könyvtári szolgálat. Az elõszót írta Csáky
Mihály. Kiadja a Toldy-Kör. Pozsony:
Concordia. (Bibliotheka Istropolitana.)
47. o.] ■
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Svédországból lopott ritka antik 
könyveket adott vissza az FBI

Az 1990-es években és a 2000-es évek elején

több mint hatvan könyvet és kéziratot csempé-

szett ki a Svéd Nemzeti Könyvtárból (Kung-

liga Biblioteket) egy dolgozó, majd a régisége-

ket álnéven a világ különbözõ tájain élõ gyûj-

tõknek értékesítette. 

A tettes, Anders Burious, 2004-ben tett be-

ismerõ vallomást. 

Gunilla Herdenber, a Svéd Nemzeti Könyv-

tár egyik vezetõje vehette át az FBI által lefog-

lalt értékes mûkincseket, amelyek közül a leg-

régebbi több mint négyszáz éves.

Gunilla Herdenber elmondta, hogy a visz-

szakapott könyvek XVII. századi mûvek, érté-

kük felbecsülhetetlen, fontos részeit képezik a

svéd kulturális örökségnek. ■

Forrás: ma.hu
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A kilencedik könyvtári éjszaka a Szegedi
Tudományegyetem Klebelsberg Könyv-
tárban a krimik világa és azon belül is a
nyomozók személye a körül forgott. 
A könyvtári éjszakának van már, ennyi
év után, egy olyan kialakult forgatóköny-
ve, ami nehezen változik, és talán nem is
kell, hogy radikálisan változzék évrõl év-
re: egy viszonylag nagyobb témát járunk
körbe elõadásokkal, kiállításokkal és já-
tékokkal. A szervezés gerincét tehát egy-
részrõl, a programok felõl, a megfelelõ
elõadások és elõadók megtalálása, a kiál-
lítások témájának, helyszínének és be-
rendezésének kitalálása és a játékok ösz-
szeállítása, összehangolása, szervezése
és lebonyolítása adja, másrészrõl, a háttér
biztosítása felõl, a grafikai és reklám-
anyagok tervezése, elõállítása, sokszoro-
sítása és kihelyezése, a szponzorok fel-
kutatása, megkeresése és a velük való
tárgyalás és természetesen a munkafolya-
matok megszervezése volt a legfonto-
sabb feladatunk.

Az elõadások – általában három-négy
– hosszabbak (harminc-negyven perce-
sek) és elsõsorban olyan egyetemi okta-
tókat igyekszünk találni, akiknek saját
tudományos kutatási területük kapcsoló-
dik szorosabban vagy lazábban a témá-
hoz, de az idén például a szponzoraink
egyúttal elõadóink is voltak (Csongrád
Megyei Rendõr-fõkapitányság). Két spe-
ciális elõadás jött létre az est folyamán:
az egyik a könyvtárosok által elõadott

egyfelvonásos groteszk darab (Guy
Foissy: Izületi gyulladás), a másik a be-
harangozó történetíró-verseny díjazottja-
inak felolvasása. Az elõbbi zajos sikert
aratott a megfelelõ darabválasztás (az 
éjszakához illõ téma, jó hosszúság –
negyvenöt perc –, kevés fõszereplõ, több
mellékszereplõ, a helyszíni építészeti
adottságok alapos kihasználása) és a kol-
légák elkötelezettsége és odaadása miatt.
Az utóbbinak jobb helyszínt lett volna
ideális találni (a viszonylag zajos átrium
adott ennek helyet) és keményebb kezû
szerkesztéssel kellett volna élni a felolva-
sandó szöveg hosszára nézve.

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Detektívek éjszakája 
A nyomok a könyvtárba vezetnek! 

✒✒    Csengõdi Erika–Szabó Gilinger Eszter

A kilencedik könyvtári éjszaka plakátja



A kiállítások témája egészen változa-
tos szokott lenni: a lehetõségek és az ál-
mok minél nagyobb közös halmazát kell
megkeresnünk a legjobb eredmény érde-
kében. Az idén például tervbe volt véve
egy könyvborító-kiállítás, ehhez jó minõ-
ségû képfájlokat a szponzorként elõlépõ
kiadó biztosított számunkra. 

A játékoknak is megvannak már a ki-
alakult fõbb típusai. A hagyományos ka-
tegóriában az elõzetes beharangozó fel-
adatok, keresztrejtvények, papír alapú 
feleletválasztós kvízek és számítógépen
játszható kérdéssorok a klasszikusok.
2015-ben kiemelkedõ sikerrel futottak az
újdonságként megtervezett szabaduló-
szobák a különgyûjtményi szobákban, a
körözött könyvtárosokat vadászó játék, 
a könyvkötészeti workshop és a könyves-
polcok között a nyomok (és persze 
a gyilkos!) után nyomozó játék. Manap-
ság a szabadulószobák igen népszerûek,
és egy kis terepfelmérést követõen össze-
állították a kollégák a feladatsort, amely-
nek az elvégzése után kiszabadulhattak a
szerencsés játékosok. A különgyûjte-

ményi szobák jó helyszínnek bizonyul-
tak, hiszen jól elkülönülnek az épület
többi részétõl, és mivel kevésbé ismertek
az átlagolvasók számára, különleges han-
gulatuk is van. Az elõzetes jelentkezések
alapján az eredetileg tervezett egy szoba
helyett kettõt tudtunk végül berendezni
és üzemeltetni – igen nagy sikerrel. 
A legnépszerûbb játék végül a Wanted cí-
mû volt, ahol egy ingyenes applikáció se-
gítségével bûnözõket faragtunk a könyv-
táros kollégákból, és a látogatóinknak
aláírásokat kellett gyûjteniük, ha felis-
mertek egy könyvtárost a képrõl.

Visszatérõ népszerû eseményünk a
kötészeti workshop, ami remek példa ar-
ra, hogy egy meglévõ, rutinszerûen ma-
gas színvonalon üzemelõ, de mégis ke-
vésbé látható szolgáltatásunk, ha elõtérbe
kerül, nagyon fontos új és pozitív üzene-
tet tud közvetíteni a könyvtárról és a
könyvekrõl („kreatív, izgalmas, emberi”)
a kollégáknak és az olvasóknak egyaránt,
nagy részben olyan forrásokra támasz-
kodva, amelyek eleve adottak (például a
know-how vagy a berendezések, eszkö-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. június 15

A Wanted játék alapjául szolgáló képek egy része



zök). A hagyományosabb kvízekbõl és
keresztrejtvényekbõl is sok fogyott,
ezekkel remekül ki lehet tölteni a progra-
mok közti idõt, vagy lehet levezetni-pi-
henni az este folyamán. 

Az elsõ éjszaka alkalmával talán a fi-
gyelemfelkeltés, az intézmény ismertsé-
gének növelése, a bevésõdés elõsegítése
voltak az elsõdleges célok, amelyek
mindmáig érvényesek, de már számos
más aspektussal bõvült a kör. Fontos cél,
hogy évente legalább egy alkalommal 
teret adjunk a szórakozásnak, a szórakoz-
tatásnak is, hogy élményszerû programo-
kon vehessenek részt a látogatóink. Kivá-
ló alkalom ez, hogy a rólunk kialakult
képet formálhassuk tehát, és hogy széle-
sítsük a felhasználóink körét. Ezeken a
programokon nem csak egyetemünk pol-
gárait várjuk és szólítjuk meg, hanem a
szélesebb közönséget is: a város és a ré-
gió lakosait. A készítendõ reklámanya-
gok és információs kiadványok esetében
ezért nagyon összetett céllal és célközön-
séggel számolhatunk.

A korábbiakban megszerzett jártassá-
gunk a vektorgrafikus és képszerkesztõ
alkalmazások használata terén nagy se-
gítségünkre van abban, hogy a könyvtár-
ban fellelhetõ nyomtatott anyagokat 
minél magasabb színvonalon tudjuk elõ-
állítani. A könyvtári éjszakákhoz nagy-
számú plakátot, szórólapot, hirdetményt
kell készíteni, az általános és az esemé-
nyekhez kapcsolódó marketingcélok fi-
gyelembevétele mellett. Mindezeket a
megrendeléseket elvinni egy profi grafi-
kai tervezéssel, nyomdai kivitelezéssel
foglalkozó céghez nagyon egyszerû, de
jóval költségesebb lenne, ezért törek-
szünk saját erõforrásaink legteljesebb ki-
aknázására. Minden alkalommal a meg-

tervezés a leghosszadalmasabb folyamat,
hiszen számos szempontot kell figyelem-
be venni: szerepének, céljának meghatá-
rozása; a célcsoport definiálása; fizikai
tulajdonságok (szöveg terjedelme, méret,
példányszám, terjesztési lehetõségek); az
esetleges partnerek igényei, vizuális kö-
vetelményei; a termék költségvonzatai,
illetve eszközök rendelkezésre állása; a
lehetõleg egyszerû, könnyen értelmezhe-
tõ tartalomkifejtés.

A tervezés után ki kell választani a kö-
telezõen feltüntetendõ elemeket (logók,
színsémák), majd többlépcsõs egyezteté-
seket követõen létre kell hozni a lehetõ-
leg minden igényt kielégítõ munkát. Má-
ra már elmondhatjuk, hogy gördülékeny
az ilyen jellegû kiadványok, termékek
elõállítása, hiszen számos alkalommal
volt már lehetõségünk változatos anyago-
kat elõállítani. A 2015-ös éjszakához hat-
van grafika, logó, rajz, hirdetmény, pla-
kát vagy egyéb terv (például könyvtári
éjszakás bögre) készült. Nagyon fontos
elvünk volt, hogy ezeknek a terveknek
egymással összhangban kell lenniük: az 
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est témája, logója biztosítja mindig a ve-
zérfonalat, amelyhez például az adott
programpont kívánalmainak figyelembe-
vételével alakul ki a végleges plakát.

A Klebelsberg Könyvtár jelenlegi
gyakorlatában szponzorok felkutatása
egy-egy adott projekt, így például a
könyvtári éjszakák megvalósításának ér-
dekében történik. A szponzorok és ado-
mányozók esetében nem szándékosan
generált sajtómegjelenésekrõl van szó,
ugyanakkor nem hagyható figyelmen kí-
vül a hatásuk, mivel például a szponzo-
rok számára az intézményünk ismertsége
és hírneve támogatási döntések megho-
zatalának alapjául szolgálhat.1 Az adako-
zással a piaci szereplõk ugyanis elsõsor-
ban csak a saját ismertségük növelésére
törekszenek. Támogatókra találunk pél-
dául a helyi vállalkozások, a saját üzleti
partnerek között, akiknek segítsége
nagyban hozzájárul például a könyvtári
éjszakák megrendezéséhez. Az utóbbi
évek statisztikái alapján harmincöt-negy-
ven támogatója van ezeknek az esemé-
nyeknek, és körülbelül a kétharmaduk
évrõl évre visszatérõ szponzor. A velük
való jó kapcsolat fenntartására nagyon
körültekintõen és folyamatosan törek-
szünk: a felkéréseket sok esetben a konk-
rét kontaktszemélyekhez tudjuk eljut-
tatni; a támogatásért cserébe ezeket a 
vállalatokat kiemelt szponzorként kezel-
jük, és az esemény után a látogatottsági
statisztikákat is tartalmazó részletes be-
számolót juttatunk el hozzájuk.

A szponzori ajándékokat minden eset-
ben kiosztjuk a rendezvényünk kapcsán.
Ezek a tárgyak, könyvek, kuponok, belé-

põk, ajándékcsomagok biztosítják a játé-
kainkban felajánlható nyereményeket; a
vendégelõadóinknak szánt köszönõaján-
dékokat, de nem ritka az sem, hogy önál-
ló programpontként jelennek meg a 
támogatásukkal. Ilyen esetre a Magyar 
Autóklub az egyik legjobb példánk: már
többször hoztak el hozzánk régi és ritka
autókat, amelyekkel a látogatók aztán
nagy örömmel fényképezkedhettek az es-
te folyamán.

A számos munkafolyamat, a négy
emeleten és változó idõbeosztással dol-
gozó munkatársak és a csoportmunka
igénye komoly munkaszervezést igé-
nyelt, hiszen el akartuk kerülni a hírek el-
vesztését, a különbözõ munkafájlok elke-
veredését a munkacsoportokban, ezért a
más nagyobb projektekhez is használa-
tos, Redmine alapú, Agenda nevû felüle-
tet használtuk. Itt be lehet állítani az
adott munkafolyamatban részt vevõket,
akik minden információhoz hozzáférnek,
lehet fájlokat csatolni, illetve megjegyzé-
seket hozzáfûzni, azaz beszélgetéseket
folytatni. Így nem gond, ha valaki valami
miatt kiesik egy pár napra: naprakészen
követhetõk a kiosztott és elvégzett fel-
adatok, plusz e-mailek nélkül. A felület
használatához nem kell sok tapasztalat,
fegyelmezettség viszont annál több: min-
den szóbeli megállapodás, e-mailes
egyeztetés rövid eredményének be kell
kerülnie erre a felületre is, különben
visszakövethetetlen, hogy mikor, mi tör-
tént. 

Hogy legalább valamiféle tapogatózó
képet tudjunk festeni arról, mi mûködött
jól és mi nem a könyvtári éjszakához kö-
tõdõ kommunikációs stratégiáinkban, a
rákövetkezõ héten az információs ügye-
leti pultokhoz lépõk egy részét meginter-
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júvoltuk egy nagyon rövid, három kér-
désbõl álló mini kérdõívvel (röviden: 
tudott-e az eseményrõl, ha igen honnan
értesült róla, és ott volt-e), aminek az
eredményeit a kollégák rögzítették azon
nyomban egy online kérdõívbe (Google
Form). Két célunk volt ezzel: az elsõ,
hogy képet kapjunk arányokról és ten-
denciákról azzal kapcsolatban, hogy mi
jutott el, kihez és milyen eredménnyel.
Ezt a részt természetesen fenntartásokkal
kell kezelni, mint minden eredményt: a
felmérésünk semmilyen szinten nem volt
reprezentatív (nehéz lenne akár egy min-
taleírást is összeállítanunk), és statiszti-
kailag sem volt védhetõ. Ezzel szemben
képet kaptunk olyasmirõl, amirõl eddig
nem (például miért nem jött el az, aki tu-
dott róla, mennyire különülnek el az ész-
lelésben a különféle könyvtári éjszakai
plakátok és kommunikációs csatornák,
mi hiányzott a csatornáink közül), hiszen
nem titkoltan az volt a második szándé-
kunk, hogy beszélgetést kezdeményez-
zünk az olvasókkal magáról az esemény-
rõl, a részletekrõl és a véleményükrõl a
könyvtárral kapcsolatban. Mivel nem
vettük el sok idejüket, szívesen beszél-
gettek velünk (az ajándékba kapott
szponzori cukorkának is örültek), és ész-
re sem vették, de mosolygósan, könnye-
dén beszélgettek egy könyvtárossal. 
Remélhetõleg, pont a könyvtári éjszaka
hatását erõsítendõ, ez is hozzájárult, hoz-
zájárul majd egy pozitívabb könyvtár-
képhez az olvasóink fejében.

A munkafolyamatok leírásából termé-
szetesen sok részlet kimaradt, de a rész-
letek gyakran a helyi adottságokkal
együtt változnak úgyis. Szívesen várunk
érdeklõdõket jövõre, hogy saját szemük-
kel nézzék meg az eseményt. ■
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A Savaria Egyetemi Központ Könyvtár
és Levéltár 2015. június 4-én immár ötö-
dik alkalommal rendezte meg olvasás-
népszerûsítõ programját, az Ünnepi
könyvheti felolvashow-t.

Könyvtárunk 2011-ben a TÁMOP
„Tudásdepo-Expressz” pályázat kereté-
ben vállalta, hogy évente egyszer kam-
pánnyal népszerûsíti az olvasást az ünne-
pi könyvhéthez kapcsolódóan. Célunk az
volt, hogy a felolvasást középpontba he-
lyezve és minél több embert bevonva fel-
hívjuk a figyelmet az olvasás fontosságá-
ra, a könyv szeretetére. A közösségben
folytatott élményszerû olvasás mellett
fontosnak tartottuk a kortárs irodalom
megismertetését minden korosztállyal.

A felolvashow ötletét a 2008-ban
Szombathelyen Széchenyi István emlé-
kére megrendezett negyvennyolc órás
felolvasás adta, melynek elindítója Fûzfa
Balázs irodalomtörténész volt. Az újdon-
ságot akkor az jelentette, hogy nem
egyetlen helyszínen, „egy szobába bezár-
va” történt a felolvasás, hanem több szín-
helye lett a programnak. A Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központ magyar szakos hallgatói Bécs,

SZOFI – Legyen Szombathely az olvasás

Balogh János foglalkozása kisiskolásoknak



Kismarton, Sopron, Nagycenk és Kõszeg
utcáin, terein népszerûsítették az olva-
sást és tisztelegtek Széchenyi István és a
’48-asok emléke elõtt. 

A kezdeményezés kiváló fogadtatása
nekünk is jó példát mutatott, így életre
hívtuk rendezvényünket hagyományte-
remtõ szándékkal. 

A rendezvénysorozat koncepciója
mindenkor az volt, hogy célcsoportként
megszólítsuk – az óvodásoktól kezdve az
egyetemi hallgatókon át a felnõttekig –
valamennyi korosztályt, a sokféle kísérõ
programot pedig a felolvasás mint köz-
ponti elem köré szerveztük. A felolvasó-
pontok különbözõ szombathelyi helyszí-
neken mûködtek már. Sorolva a teljesség
igénye nélkül: helyijáratos buszon (30Y),
kávézóban, nyelviskolában, villamoson,
katolikus és evangélikus templomban,
köztéri szobrok mellett (például Weöres
Sándor szobránál), iskolákban, más
könyvtárakban. Ezeken az elõre meghir-

detett helyeken bárki bekapcsolódhatott
a programba, akár aktív felolvasóként,
akár csak hallgatóként. A felolvasáshoz
pontgyûjtõ játék csatlakozott, amelynek
a lényege, hogy azok, akik minél több
felolvasóponton megjelentek és olvastak,
pontgyûjtõ füzetben gyûjtötték az olva-
sópontok pecsétjeit, a nap végén pedig
eséllyel indulhattak a fõdíjért, amelyet az
idén is a Smile Nyelviskola ajánlott fel.
Szintén a felolvasáshoz kapcsolódva két
egymást követõ évben is hirdettünk flash
mobot, vagyis villámcsõdületet esernyõ-
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s fõvárosa is!

✒✒    Janzsóné Sipos Melinda

Olvasópont: Weöres Sándor-szobor

Szövegtárgyak



vel vagy lufival és könyvvel a kézben, az
olvasás népszerûsítéséért.

A kísérõ programok esetében nagyon
szerencsésnek mondhattuk magunkat, hi-
szen ezek támogatásához minden alka-

lommal sikerült megnyernünk városunk
kulturális életének neves képviselõit:
színmûvészeket, költõket, írókat, zené-
szeket. Nagy hangsúlyt fektettünk arra is,
hogy az egyetemhez kötõdõ hallgatók-
nak, fiatal tehetségeknek szintén teret ad-
junk egy-egy fellépés erejéig.

Több éve sikeresen mûködünk együtt
a közoktatás résztvevõivel, az óvodás
korosztálytól kezdve a középiskolásokig
bezárólag, és a programok megtervezésé-
nél mindig figyelembe vettük a korosztá-
lyi sajátosságokat. Így az óvodásokat
vártuk már papírszínházas elõadással,
mesedélelõttel, a kisiskolásoknak játékos
interaktív foglalkozást szerveztünk helyi
költõkkel, írókkal, színészekkel, a felsõ
tagozatosokat, valamint a középiskoláso-
kat pedig zenés, rendhagyó irodalomórá-
ra invitáltuk az elmúlt években. 

A fentieken túl játékokat is kínáltunk 
a korábbi években, többek között
Scrabble-versenyt, Virtuális Digitális
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Olvasópont: villamos

Varga Bence és Szalai Szabolcs foglalkozása



Erõd játékot, Ókori és Irodalmi Gyalog
Galoppot, K’Nex kreativitást fejlesztõ já-
tékot, amelyeket mindig nagy érdeklõdés
kísért. 2011-ben és 2012-ben Szombat-
hely város ünnepi könyvheti programjai-
nak is szervezõi és lebonyolítói voltunk.

Az idei rendezvény megvalósításakor
követtük a már több éve kialakult és be-
vált koncepciónkat. A Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Savaria Egyetemi Köz-
pont Könyvtárában a délelõtt során 
különbözõ irodalmi programokat nyúj-
tottunk minden korosztály számára. 
A kisiskolásoknak Csider Sándor költõ
és Balogh János, a Weöres Sándor Szín-
ház színésze tartott foglalkozásokat, a
felsõ tagozatosoknak és a középiskolá-
soknak pedig Csak lazán – fiataloktól fia-
taloknak címmel könnyed hangvételû

irodalmi mûsort kínáltunk a Savaria
Slam Poetry közremûködésével. Ugyan-
csak a középiskolásoknak szólt a
RAMBO-versek címû rendhagyó iroda-
lomóra, ahol Rozmán Kristóf segítségé-
vel fény derült arra is, hogyan szavalják a
külföldi hírességek a magyar verseket. 
A délután folyamán bemutatásra kerültek
a Savaria University Press (SUP) leg-
újabb kiadványai. Többek között Láng
Gusztáv, Bokányi Péter, Csuk Ferenc,
Mezõ Edina és Pusztay János köteteit is-
merhette meg az irodalmat kedvelõ kö-
zönség. A szerzõkkel Fûzfa Balázs iroda-
lomtörténész, a SUP ügyvezetõje beszél-
getett.

A nap zárásaként Menjünk a Marsra!
címmel Varga Bence (egyetemi hallgató,
a Zaporozsec zenekar frontembere) és

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. június 21



Szalai Szabolcs (Kazinczy-emlékérmes
egyetemi hallgató) zenés irodalmi sci-fi-
jét hallgathatták meg az érdeklõdök a
Cafe Freiben. 

2015-ben a könyvheti felolvashow-
hoz kapcsolódóan két pályázatot is hir-
dettünk az általános és középiskolások
számára. Az OlvaSHOWFotóSHOW ke-
retében fotókat vártunk a vállalkozó szel-
lemû diákoktól, ahol önmagukat helyez-
ték képbe kedvenc könyvükkel. 

A szövegtárgy-projekt – amely 2011-
ben már sikert aratott a diákoknál – kere-
tében pedig irodalmi mûvekhez kapcso-
lódóan készíthettek tárgyakat az iskolá-
sok. A szövegtárgy egy sajátos „mûalko-
tás”, alkalmazott irodalom a szó szoros
értelmében. Olyan tárgy, amit irodalmi
mû ihletett, de úgy, hogy annak szövegé-
vel szoros vonatkozásban van. A legjobb

pályamunkákat a szponzorok felajánlása-
ival jutalmaztuk.

A programok megvalósítását minden
évben önálló és bõvülõ weblap
(http://tudastar.nyme.hu/sekkonyvtar/
SZOFI) és könyvtárunk Facebook-
oldala, valamint a helyi média támogatta
és segítette. A weblapon közel ezer fény-
kép és videó mutatja be az elmúlt évek
eseményeit, a projekt sikerességét.

Az elmúlt öt év összegzéseként – fi-
gyelembe véve a rendezvényen részt 
vevõk számát és aktivitását – elmondhat-
juk, hogy a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Savaria Egyetemi Központ Könyvtár
és Levéltár által szervezett Ünnepi
könyvheti felolvashow Szombathely kul-
turális programkínálatának részévé vált,
megvalósítva a tervezett célt, legyen
Szombathely az olvasás fõvárosa is! ■
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Csider Sándor foglalkozása kisiskolásoknak



A nyolcvanhatodik ünnepi könyvhét és a
tizennegyedik gyermekkönyvnapok jú-
nius 3-ai miskolci, egyben Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei megnyitója elõtt
már egy héttel hirdette a versvillamos
Miskolcon: Találkozzunk a könyvtéren!
Az idei könyvhéten több újdonsággal is
meglepte a miskolciakat a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár. Általá-
nos iskolások bevonásával készült az 
óriáskönyv – benne egy diósgyõri mon-
dával –, középiskolások rajzolták, festet-
ték a helyi értékeket bemutató miskolci
kódex lapjait, Daruka Mihály interaktív
elõadásával megidézték a Vizsolyi Biblia
születését, és bemutatkoztak a slam poet-
ry mûvelõi is – és közben volt még sok-
sok játék, vetélkedõ, könyvbemutató,
aukció, író-olvasó találkozó.

Az ünnepi könyvhéten – június 3-ától
6-áig – könyvtérré változott Miskolcon
az Erzsébet tér, itt árusítottak a könyvke-
reskedõk, ide érkezett az óriáskönyv, itt
festették a kódexlapokat a diákok, és a
Kossuth-szobor elõtti nagyszínpadon
voltak a koncertek, pódiumbeszélgeté-
sek, zenés-táncos elõadások.

Kiss Gábor alpolgármester a nyolc-
vanhatodik ünnepi könyvhét és a tizenne-
gyedik gyermekkönyvnapok megnyitó-
ján köszöntõjében felidézte: az ünnepi
könyvhét gondolata Miskolcon fogalma-
zódott meg 1927. június 5-én, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvkereskedõk Or-
szágos Egyesülete közgyûlésén. A javas-
latot elõterjesztõ Supka Géza eredetileg
könyvnapról beszélt, amikor „ingujjban,
közvetlen, bohém formában” találkoz-
hatnak a könyvek alkotói és olvasói.
Szólt az értõ olvasás, a tiszta, világos fo-
galmazás fontosságáról is. 

Mint mondta: az írás és az olvasás
egymást feltételezõ fogalmak, de az író
és az olvasó egymásrautaltsága sem kér-
dés. Az írás akkor nyer értelmet, ha eljut
olvasójához, ha sikerül „feltámasztani
papírsírjából” az irodalmi alkotást.
„Azért vagyunk ma itt, hogy segítsünk
eljuttatni a könyvet az olvasójához és az
olvasót a könyvéhez” – fogalmazott az
alpolgármester.
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Könyvünnep Miskolcon – koncertekkel, kódexszel, óriáskönyvvel…

✒✒    Filip Gabriella

Versvillamos
Fotók: Körtvélyesi Éva

Buda Ferenc



Buda Ferenc József Attila-díjas, Kos-
suth-díjas költõ megnyitójában felidézte
elsõ olvasmányélményeit, mesélt azokról
a számára máig emlékezetes alkalmak-
ról, amikor édesanyjával a debreceni hí-
res-neves piacon, a Zsibongón válogat-
hattak a ponyvára került könyvek között.
Mint mondta, a színvonalas, értékes ol-
vasmányoknak köszönheti, hogy már
gyermekként meg tudta különböztetni a
valódi értéket a hamis szeméttõl. Buda
Ferenc szavait idézve: „jóra és rosszra
egyaránt fogékony gyermekként nem
kaptam rá a nyomtatott szemétre, attól
fogva mindmáig kifordul számból a szel-
lemi áleleség.” Felhívta a figyelmet arra,
hogy aki pénzt gyûjt, az a holnapra szá-
mít, aki könyvet, az a holnaputánra is
gondol.

A megnyitót követõen Orosz Gábor
zenészbarátaival énekelt verseket adott
elõ, majd a Kiss Kata zenekar muzsikált.
Közben megérkezett a várva várt óriás-
könyv is. A valamivel több mint két mé-
ter magas lapokat büszkén forgatták azok
a gyerekek, akik részt vettek a képek ki-
festésében. Az óriáskönyvben a Fölföldy
Sándor által szerkesztett Diósgyõri mon-
dák-regék címû, 1937-ben megjelent
könyvbõl a hatszáz éves mogyorófa tör-
ténetét dolgozták fel – képpel, szöveggel,
egyedi kivitelezésben – a könyvtár mun-
katársai.

A könyvhét jó alkalom volt arra is,
hogy bemutatkozzanak a városban mû-
ködõ öntevékeny együttesek, mûvészcso-
portok. Mint minden évben, most is ké-
szült – természetesen könyvjutalomért és
helyi kérdésekkel – irodalmi totó. 
A Lévay József Muzeális Könyvtárból
indult az irodalmi séta a könyvtérre, ahol
rendhagyó „lyukasóra” keretében Fecske
Csaba József Attila- és Szabó Lõrinc-dí-
jas költõ várta játékos kérdésekkel az iro-
dalombarátokat. A könyvtéren – rövid
beszélgetés keretében – mutatta be
Zavodni Gréta Virág az A szívem ezerkét-
százat ver egy perc alatt címû könyvét és
Kollár Klementz László az új novelláskö-
tetét. Az egyik sátorban folyamatosan
kézmûves foglalkozások voltak, és a
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Óriáskönyv

Könyvsátor

Adománygyûjtés



középiskolások festették a Miskolci Érté-
kek Kódexének képeit – a város neveze-
tességeit: az avasi kilátót, a barlangfür-
dõt, a diósgyõri várat, az õskohót…
Nagy sikerû koncertet adott a Sebõ
együttes és a Sajtkukacz zenekar. A Diós-
gyõri Antikvárium közremûködésével
könyvaukció is volt a téren. Interaktív
programmal várták az érdeklõdõket a Va-
kok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Egyesületének, vala-
mint a Baráthegyi Vakvezetõ és Segítõ
Kutya Iskola Alapítványnak a munka-
társai. 

A könyvtár kezdeményezésére könyv-
és pénzadományt is gyûjtöttek a Kár-
pátalján élõk számára a Magyar Vöröske-
reszt megyei szervezetének közremûkö-
désével. 

De nemcsak a könyvtéren, a könyvtár-
ban is voltak programok a könyvhéten.
Itt találkozott olvasóival Temesi Ferenc
József Attila-díjas és Kossuth-díjas író. 

A Mûút a könyvtárba vezet címû sorozat
negyvenegyedik beszélgetésének vendé-
ge Karádi Éva, a Magyar Lettre felelõs
szerkesztõje és Háy János József Attila-
díjas író, költõ volt. A gyermekolvasók-
nak Csorba Piroska mutatta be Fecske
Csaba legújabb könyvét, a verses mesé-
ket tartalmazó A kelekótya király címû
kötetet. A könyvhét keretében találkozott
miskolci olvasóival Darvasi László Jó-
zsef Attila-díjas író is.

Csatlakozva a könyvtéri programok-
hoz a Herman Ottó Múzeum papszeri
épületében is voltak könyvbemutatók,
gyermekfoglalkozások, az udvaron pedig
olvasókert várta a vendégeket. 

Az ünnepi könyvhét miskolci rendez-
vényeit szervezõ II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár az idén is megje-
lentette – immár tizenötödik alkalommal
a Könyvheti Újságot. Természetesen az
alkalmi kiadvány borítójára is a versvil-
lamos került… ■
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Könyvnyomtatás Daruka Mihállyal



Móra Ferencrõl napjainkban is több vá-
rosban, településen emlékeznek meg
évente. Kiskunfélegyháza szülötte, Sze-
geden kezdi újságírói pályáját és Tömör-
kény István halála után átveszi az akkor
Kultúrpalota néven mûködõ múzeum
igazgatását, Csókán nyolc szezonban vé-
gez régészeti ásatásokat, Budapesten
végzi egyetemi tanulmányait, és még
folytathatnánk a sort. Itt merülhet fel a
kérdés, hogyan fonódott össze Móra és

Miskolc neve?
Móra 1905-ben járt elõször Miskol-

con, a Vidéki Hírlapírók Országos Szö-
vetsége közgyûlésén, ahol Kulinyi Zsig-
mondra emlékezett. Ekkor ismerkedett
meg Leszih Andorral, a Borsod-Miskolci
Múzeum igazgatójával. A kettõjük közöt-
ti barátság azonban csak 1908-ban vette
kezdetét, mégpedig a Közgyûjtemények
Országos Felügyelõsége által Kolozsvá-
ron rendezett kéthetes régészeti tanfolya-
mon, ahol egy szobába kerültek, így a
szakmai megnyilvánulásokon kívül volt
alkalmuk megismerni egymást magán-
emberként is. 

Utoljára 1933-ban járt Miskolcon.
Május 15-én a Zenepalotában Õszinte
vallomások címmel beszélt nagyszámú
hallgatóság elõtt az írói mesterségrõl, a
regények születésérõl és irodalompoliti-
kai kérdésekrõl.

Móra Ferenc 1934. február 8-án meg-
halt. Az utolsó itt töltött nap emlékére ba-
rátai minden év május 16-án összegyûl-
tek a Marjalaki-pincében, és annak falán
márvány emléktáblát helyeztek el, ame-
lyen ez a felirat áll: 

„ITT VOLT UTOLJÁRA 
GONDTALAN ÉS BOLDOG 

MÓRA FERENC 
1933. május 16.”

Az utolsó baráti összejövetelt, Móra-
emléknapot 1950-ben tartották a Nagy-
avas Középsõsor 648-as számú pince
elõtt, amit 2007-ben olyan támogatók se-
gítségével elevenítettek fel, mint a Vas-
asztal Társaság, a Miskolci Városszépítõ
Egyesület és a Diósgyõrért Közhasznú
Alapítvány. Azóta ápoljuk újra Miskol-
con ezt a kulturális hagyományt.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár Móra Ferenc Könyvtára
2010. május 17-én vette föl az író nevét,
és azóta is minden évben ünnepélyes ke-
retek között idézi föl a széppróza meste-
rének alakját. A hagyományt folytatva –
Prókai Margitnak, a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igazgatójá-
nak köszöntõ szavai után – az idén is szí-
nes mûsor várta a vendégeket és a kis-
diákokat.

Az Avastetõi Általános Iskola harma-
dik osztályos tanulóinak kezében a me-
sékbõl oly jól ismert gyümölcsformák,
mint a „csengõ barack”, a „mosolygó 
alma”, vagy éppen a körtemuzsikára em-
lékeztetõ körte, mind egy-egy Móra-idé-
zetet rejtettek. 

A gyerekek a részletek felolvasása
közben nem annyira nézõivé, mint in-
kább szereplõivé váltak a programnak, és
máris ott élhettek az író történeteinek vi-
lágában, a könyvtár mesefája pedig egy-
re gazdagabban termõ fává változott. Ez
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Emléknap a Móra Ferenc Könyvtárban 2015. május 14-én

✒✒    Radeczki Zsuzsa



a korosztály – ha nem is mindenki – már
megismerkedett Móra Ferenc meséivel,
és közülük sokaknak elsõként olvasott
regénye a Kincskeresõ kisködmön. Mint a
késõbbiekben kiderült, már van jól kiala-
kult képük a legendás író szellemi örök-
ségérõl.

Vészits Andrea, Móra Ferenc déduno-
kája, az idén is örömmel fogadta el meg-
hívásunkat. Maga is az írói mesterség
folytatója és dramaturg. Forgatókönyv-
írója olyan magyar filmeknek, mint pél-
dául Az ajtó, a Rokonok, a Zimmer Feri
vagy a Sztracsatella, és dramaturgja a
Macska a forró bádogtetõn címû színda-
rabnak, mely munkájáért Balázs Béla-dí-
jat kapott. A gyerekek részérõl is fölme-
rült a kérdés, vajon milyen rokoni szálak
fûzik az íróhoz. Móra Ferenc lánya Móra
Anna volt – a mesékben Panka néven ta-
lálkozhattunk vele –, késõbb Vészits
Endréné, akinek két gyermeke született,
a nagyapa által „Vadember”-nek becézett

Vészits Ferenc és Vészits Márta,
„Mötyõ”. Vészits Andrea pedig Vészits
Ferenc lánya.

A vele való találkozások mindig em-
lékezetesek, ami természetességébõl,
kedves egyéniségébõl fakad. Magával ra-
gadó mesélése közelebb hozta az írót a
hallgatósághoz. Mindig akad néhány ér-
dekesség a múltból, ugyanakkor megtud-
hattuk, hogy az országban hol, milyen
eseményekkel elevenítik föl Móra alak-
ját. Nagy átéléssel varázsolta a közönség
szeme elé Móra mesebirodalmát, azt az
interaktív kiállítást, amelyet elõször a
szegediek csodálhattak meg a Móra 
Múzeumban. Jelenleg a kecskeméti Cif-
rapalotába költözött, itt lehet megtekinte-
ni június 30-áig. 

Bemutatta az Idõfutár címû, nemrégi-
ben megjelent öt részbõl álló sorozatot,
amelynek a második résztõl õ is társszer-
zõje. Egy nagyon izgalmas, pörgõs, hu-
moros ifjúsági regényciklusról van szó.
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Érdekesség, hogy rádiójáték változata
megelõzte a regény megjelenését. A ka-
landos történetbõl ítélve olyan olvas-
mányt ajánlott a gyerekek figyelmébe,
amit biztosan szívesen vesznek majd ke-
zükbe, mert kitûnõ nyári kikapcsolódást
ígér. 

A találkozás végén a gyerekek szûnni
nem akaró kérdésáradattal fordultak ven-
dégünkhöz. A válaszokból sok értékes in-
formációra derült fény Móra életével
kapcsolatban. Megtudhattuk, hogy még
regényeit is szinte hibátlanul írta végig,
például a Hannibál föltámasztásában el-
sõ olvasatra összesen négy javítás volt.
Érdeklõdtek a család szokásairól, vala-
mint Vészits Andrea és a dédapja közötti
viszonyról. 

Mindez arra enged következtetni,
hogy Móra Ferencet nem felejtették el,
mûveinek tartalma, mondanivalója, pá-
ratlan humora ma is elvarázsolja a gyer-
mekolvasót. Vészits Andrea hangot is
adott meglepetésének, elégedettségének,
és nagyon megdicsérte a kisdiákokat,
akik körülvették, dedikálást kértek, mi-
közben kíváncsiságuk nem hagyott alább.
Jó érzés tudni, hogy a miskolci Móra Fe-
renc Könyvtárból ilyen pozitív benyomá-
sokkal távozott, a jelenlévõ tanulók pedig
sok új ismerettel gazdagodtak.

A felolvasásokat, beszélgetéseket ve-
títés és a Miskolci Bartók Béla Zene-
mûvészeti Szakközépiskola diákjainak
muzsikája tette még hangulatosabbá. 
A mûsor végén a jelenlévõk megtekint-
hették a könyvtár Móra Ferenc – Portrék
és életképek címû kiállítását.

Az ünnepélyes délelõtt az egykori
helyszínen, a Móra-pincén elhelyezett
emléktábla megkoszorúzásával fejezõ-
dött be. ■
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Olvasóvá nevelés a könyvtárban, azaz Cs

Olvasni „nem divat”. A felnõttek körében
is egyre ritkább az olvasás – még az alka-
lomszerû is, de a rendszeres olvasás még
inkább –, így nem valószínû a megfelelõ
minta átadása. A televízió és a számító-
gépes játékok a gyerekek körében külö-
nösen háttérbe szorítják a könyveket. Ez
a tendencia semmiképpen sem egészsé-
ges, ám az iskolai kötelezõ olvasmányok
ritkán teszik könyvrajongóvá az olvasni
épphogy megtanult kisiskolásokat.

Erdei Pálma szociológus – három ol-
vasó gyermek édesanyja – úgy vélte, ér-
demes lenne kedvet csinálni a kicsiknek
az olvasáshoz egy nekik szóló, érdekes,
izgalmas és igényes könyvsorozat segít-
ségével. Mary Pope Osborne Csodakuny-
hó sorozatának szervezett, ám játékos
formában való közös feldolgozása, pozi-
tív élményekhez kapcsolása révén remél-
te elérni az alábbi célokat:

• rávenni az olvasókönyvön kívüli ol-
vasásra elsõ osztályos gyerekeket, akik
csak nemrég ismerkedtek meg a betûk-
kel,



• fejleszteni értõ olvasásukat és egy-
ben önbizalmukat („Már el tudok olvasni
egy egész könyvet egyedül!”),

• az egyes kötetek helyszínének jobb
megismerése révén növelni a tájékozott-
ságukat, könyvekben és az interneten
„búvárkodva” együtt új ismereteket sze-
rezni,

• megszerettetni a gyerekekkel az ol-
vasást, sõt akár „divatba hozni”, a sza-
badidõ eltöltésének természetes, élveze-
tes módjává tenni.

A foglalkozások felépítése

A csoport a tanév második felében kezd-
te a foglalkozásokat. Az egyes kötetek
otthoni, önálló (esetleg kis szülõi segít-
séggel történõ) elolvasása után találkoz-

tunk. A gyerekek elõször mindig spontán
beszélgetés keretében mondhatták el a
véleményüket, élményeiket a könyvvel
kapcsolatban, kiemelhették kedvenc ré-
szeiket. Szövegértésüket az elõre kiadott
és otthon kitöltött kvízkérdésekkel tehet-
ték próbára, a megoldásokat közösen el-
lenõriztük.

A program részeként minden alkalom-
mal valamilyen „meglepetésjátékot” tar-
togattunk számukra, amely kapcsolódott
az elolvasott könyv helyszínéhez, esemé-
nyeihez.

Állandó programpontja volt foglalko-
zásainknak a képvadászat, amikor az ak-
tuális kötet témájához köthetõ képek
pontos lelõhelyét kellett megkeresniük
különbözõ könyvtári könyvekben – így
máris közelebbi kapcsolatba kerültek
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sodakunyhó Klub Vásárosnaményban

✒✒    Fejes Csilla



számos érdekes, színes könyvvel, melye-
ket lelkesen lapozgattak végig.

Ugyancsak rendszeresen készültek
montázsok az adott kötet témájához il-
leszkedõ képekbõl – a gyerekek mind-
annyian lelkesen vágtak, ragasztottak,
színeztek minden alkalommal.

Ahogyan a könyvsorozat kis hõsei is
kalandos utazásokon vesznek részt a cso-
dakunyhóval, úgy mi is egy Nagy Uta-
zásra, a programzáró kirándulásra ké-
szültünk a több hónapos kaland során.
Ennek jegyében a részt vevõ gyerekek
végig egy „útlevélbe” gyûjtögették a ju-
talompecséteket, melyeket minden sike-
resen megoldott feladattal, szép illusztrá-
cióval, okos hozzászólással, ügyesen 
kitöltött kvízzel kiérdemelhettek. Nem
csoda, hogy a budapesti (a Planetáriumba
és egy interaktív dinókiállításra) tervezett
utazás feltételéül szabott ötven pecsétet

minden kis klubtagunk sikeresen össze-
gyûjtötte.

Összegzés, értékelés

Szerénytelenség nélkül állítható, hogy a
projekt maximális sikerrel zárult. Bebi-
zonyosodott, hogy ez a korosztály a 
körülöttünk megfigyelhetõ ellentétes ten-
denciák ellenére is sikeresen megszólít-
ható, rávezethetõ az olvasás élvezetére. 
A kiválasztott sorozat, a kicsik körében
népszerû slágertémáival, szerethetõ hõse-
ivel, izgalmas kalandjaival, a gyerekek
tudásához illeszkedõ nyelvezetével töké-
letesen megfelelt a célnak. A projekt so-
rán alkalmazott „élményolvasás” mód-
szerünk mindezt felerõsítette, látványos
hatást ért el, amely remélhetõleg hosszú
távon (akár életre szólóan) megmarad
majd.
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A részt vevõ gyerekek értõ olvasása
minden kétséget kizáróan, látványosan
fejlõdött, a kvízkérdések révén igazi ru-
tint szereztek (mégpedig játszva, szóra-
kozva) a tesztmegoldás terén. Megtanul-
tak mesélni olvasmányélményeikrõl, 
lényeget kiemelni, érvelni. Otthonosan,
magabiztosan mozognak a könyvtárban
(sokan már a program ideje alatt is köl-
csönözni kezdtek, más könyveket is elol-
vastak), remélhetõleg ezt a tizenhét gye-
reket végleg sikerült könyvtárlátogatóvá
tennünk.

A gyerekek involváltságát ékesen bi-
zonyítja a számtalan tüneményes illuszt-
ráció, amellyel a program során meg-
örvendeztettek minket, de a minden 
alkalommal tapasztalt aktív, lelkes rész-
vétel az összes programban úgyszintén.
Nem szerepelt ugyan kitûzött céljaink
között, mégis remek közösséggé formá-

lódott ez a kis csapat, amelynek tagjai
három különbözõ iskolai osztályból, na-
gyon eltérõ családi körülmények közül
kerültek ki. Nagyszerûen tudtak együtt-
mûködni, összedolgozni a csoportmun-
kák során.

A szülõk visszajelzése a projekt végén
tartott megbeszélésünkön egyhangúlag
pozitív volt, mindannyian érzékelték az
eredményeket. A kedvenc idézetünk: „Az
én kisfiam azt mondta, hogy születésnap-
ra, karácsonyra ezentúl vehetünk köny-
veket, nem kell játék…”

A részletes tematika kidolgozója és a
foglalkozások vezetõje Erdei Pálma, se-
gítõje Konczné Csizmadia Borbála
könyvtáros, a Balázs József Városi
Könyvtár és Mûvelõdési Központ
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0405 A pá-
lyázatának projektmenedzsere Fejes
Csilla könyvtárvezetõ volt. ■
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Húsz év egy ember életében is jelentõs,
hát még egy irodalmi folyóiratéban, fõleg
napjainkban!

Húsz évvel ezelõtt Thurczi István
(Prima Primissima díjas költõ) azzal a
nem titkolt szándékkal alapította a Par-
nasszust, hogy kezdõ, tehetséges írók-
nak, költõknek publikálási lehetõség
adassék. Az évfordulót méltó módon ün-
nepli a lap: a Parnasszus kézirataiból uta-
zó kiállítás készült: a tizennégy képzõ-
mûvész által alkotott üzenõfalon százhar-
minc költõ eredeti kézirata jelenik meg.

Élõ és már sajnos eltávozott költõk
versei olvashatók számtalan kézírásmód-
dal. Zöme végleges formában, de igazi
csemegeként találunk áthúzott, javított
szövegeket, bizonyítván, hogy a költõi
mesterség egyáltalán nem könnyû…

A bensõséges hangulatú megnyitó
után a színházteremben került sor a Par-
nasszus „In memoriam” antológiájának
bemutatójára. Az A vers legyen veletek
címû kötetbõl válogatott versek
Petrozsényi Eszter színmûvész, Szûcs Jó-
zsef tanár, Kerti Kornélia és Márkus Ben-
ce végzõs diák tolmácsolásában szólaltak
meg. A blokkok között Halász Károly ze-
neszerzõ lebilincselõ játékát hallhattuk.
Köszönet érte mindnyájuknak!

A kiállítás a Magyary Zoltán Mûvelõ-
dési Ház kiállítótermében volt megte-
kinthetõ május végéig.

A kiállítás továbbvándorol, hogy
õsszel a kéziratok visszakerüljenek  mél-
tó helyükre, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár kéziratgyûjteményébe. ■
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Húszéves a Parnasszus – utazó kézirat-kiállítás Tatán

✒✒    S. I.



Négy fordulóból álló játékos feladatmeg-
oldásra vártuk a gyermekeket 2015. ja-
nuár és május között. A Merülj el az 
újságok világában címû folyóiratverseny
havonta megjelenõ feladatlapjait a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyer-
mekkönyvtárában kellett a gyermekek-
nek kitölteniük. 

Minden feladatsorhoz három fajta is-
meretterjesztõ újság kapcsolódott, így
közelebbrõl megismerhették többek kö-
zött a Napsugár címû gyermekirodalmi
lapot, a National Geographic címû ter-
mészettel kapcsolatos újságot, vagy az 
A Kutya címû állatos folyóiratot. A kér-
désekre nemcsak a megadott cikkekben
szereplõ konkrét válaszokat vártuk, ha-
nem a gyermekek képzelõerejére is szük-
ség volt akkor, amikor egy-egy képnek
címet vagy a képen látható állatnak nevet
kellett adniuk. Mindeközben a könyvtár
szabályaival is megismerkedhettek a 
diákok, hiszen minden feladatsorhoz tar-

tozott egy kódtáblázat, amelynek meg-
fejtése a könyvtárhasználattal volt kap-
csolatos.

A négy fordulót követõen a döntõt
2015. május 27-én rendeztük a gyermek-
könyvtárban. A végsõ megmérettetésre
az a hét gyermek szerzett jogot, aki vala-
mennyi alkalommal jól válaszolt a fordu-
lók kérdéseire. A részt vett korosztály ve-
gyes, a legfiatalabb tanuló harmadik, míg
a legidõsebb hetedik osztályos. A döntõ
kezdetén a gyermekek izgalmát sikerült
feloldanunk azzal, hogy ismertettük a já-
téknak azt a fontos szabályát, amely sze-
rint nem idõre játszunk, a lényeg, hogy
mindenki tisztességgel, megfontoltan,
eredményesen végigcsinálja a feladato-
kat. Miután megkapták a szekrénykul-
csokat, összepárosították a cikkeket a
hozzájuk tartozó képekkel, majd ügyesen
emlékeztek arra, hogy mely újságok nem
szerepeltek a négy forduló feladványai
között. A különbözõ témájú cikkek soka-
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Elmerültünk az újságok világában 

✒✒    Goldschmidt Éva



ságából kiválasztott mindenki hármat,
borítékokba helyezte õket, majd ráírta,
hogy kinek ajánlja elolvasásra. Volt, aki a
receptet a nagymamájának szánta, mert
szeret sütni, más a labdarúgással kapcso-
latos hírt a barátjának, mert kedveli ezt a
sportágat. A diákok a záró feladatban
hasznát vették a nyakukba lógatott kul-
csoknak, ki-ki kinyitotta vele azt a szek-
rényajtót, amelybe a kulcs való. Nagy
meglepetésükre könyveket találtak az aj-
tó mögött, amelyek alapján ajánlót kellett
írniuk a könyv írójának, címének, témá-
jának feltüntetésével. 

A részvételért valamennyien oklevelet
vehettek át, és mindenki megkapta aján-
dékba a szekrényben talált könyvet. 
A gyermekek jól érezték magukat, hasz-
nos volt számukra valamennyi feladat,
amelyek segítségével az újságok világába
is betekintést nyertek. Reméljük, tovább-
ra is szívesen veszik kezükbe a külön-
bözõ témájú lapokat a gyermekkönyv-
tárban! ■
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A döntõ résztvevõi

Dományi Levente

(Íriszkert Általános Iskola,

Szomód – 4. osztály)

Horváth Alexandra

(Kõkúti Általános Iskola – 

7. osztály)

Király Tamás

(Kõkúti Általános Iskola – 

7. osztály)

Kovács Nóra Ágnes

(Vaszary Általános Iskola Jázmin

Utcai Tagintézménye – 3. osztály)

Nádasdi Jázmin Éva

(Csokonai Általános Iskola,

Dunaalmás – 4. osztály)

Szmodis Borbála 

(Kõkúti Általános Iskola Fazekas

utcai Tagintézménye – 5. osztály)

Vécsey Gergõ

(Vaszary János Általános Iskola – 

4. osztály)



Az intézmény helyismereti gyûjteményé-
ben fõként a munkatársaknak a megye
könyvtárairól, az ott szervezett rendez-
vényekrõl készült fényképei találhatók. 
A helyismereti kutatás fontos forrását je-
lenti majd a feldolgozás után a Fejér 
Megyei Hírlap archívumából a könyvtár-
ba került, az 1970-es években készült, 
elsõsorban az újságban megjelent fény-
képek csaknem tízezer darabos gyûjte-
ménye. 

Mivel az 1970-es évek hírlapjaiban
már nagyon rossz minõségû, elhalványult
fotók találhatók (amelyek aligha repro-
dukálhatók különbözõ kiadványokban),
az eredeti fotók pótolhatatlanok a kuta-
tók számára. A gyûjtemény feldolgozá-
sához, a képeken szereplõ személyek
meghatározásához nyújtott segítséget

Hegedûs Éva nyugalmazott módszerta-
nos könyvtáros és Escher Ilonka, a
könyvtár egykori igazgatója. 

Hegedûs Éva az 1970-es évek óta ma-
ga is fotózott, és több mint félezer képet
ajándékozott a könyvtárnak. A helyisme-
reti gyûjtemény vezetõjének, Szõnyegi
Hajnalkának a biztatására ezekbõl a ké-
pekbõl rendezte meg az Ahogy én láttam
Székesfehérvárt címû kiállítást, amelyet a
székesfehérvári Kortárs Mûvészeti Fesz-
tiválhoz kapcsolódva, az olvasóteremben
elhelyezett új paravánokon mutattak be.
A kétszázhatvan, többségében színes fo-
tó tematikus elrendezésben volt látható,
például Felsõváros, 1981; Szobrok, köz-
téri alkotások; Városképek; Szent István
király ünnepe, 1988; A Mátyás király em-
lékmû avatása, 1990 stb.
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Fotókiállítás a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárban

✒✒    Arató Antal

Fotók: Szõnyegi Hajnalka



Számos fénykép dokumentumértékét
növeli, hogy a rajtuk megörökített látni-
valók megváltoztak. A régi felsõvárosi
házak helyén újak épültek. A Királykút
elnevezésû, lepusztult mûemlék épületet
felújították (a különbözõ átszervezésekig
egy fiókkönyvtárnak adott otthont). Ke-
vésbé voltak szerencsések azok a köztéri
szobrok, amelyeket a felvételek elkészí-
tése óta elloptak… Láthattuk a könyvtár
árkádos épülete elõtti, egykor gyepes te-
ret, majd annak helyén Haraszti István
szobrászmûvész nagyméretû, fémszerke-
zetû mobil (kinetikus) kútja építésének
mozzanatait, az ahhoz tartozó medence
kiásásától kezdve az avatási ünnepségig.
(A kút a fémgyûjtõk áldozatául esett, egy
korábbi könyvhéten a helyi képzõmûvé-
szek által illusztrált könyvekbõl szervez-
tünk a medencében „medencetárlatot”.)

Természetesen helyet kaptak a kiállí-
táson a könyvtári rendezvényekrõl (író-
olvasó találkozókról, ünnepi könyvhetek-
rõl, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
fehérvári vándorgyûlésérõl, különbözõ
konferenciákról stb.) készült fényké-
pek is. 

Mindez – a kollégák körében jóízû
emlékezésekre is alkalmat adva – kiegé-
szült a munkatársak különbözõ közössé-
gi együttléteit (házi ünnepségeket, kirán-
dulásokat, nyugdíjas találkozókat stb.)
megörökítõ képekkel.

A múltba-jelenbe tekintõ kiállítás ér-
dekes látnivalót kínál az érdeklõdõknek
(és az olvasóterem használóinak), egyút-
tal jól népszerûsíti a fotótárhoz kapcsoló-
dó szolgáltatásokat, s azt, hogy a könyv-
tár örömmel fogadja újabb fényképek
felajánlását. ■
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
2015. május 13-án 10 óra 30-kor, az Or-
szágos Széchényi Könyvtár (OSZK)
dísztermében tartotta tisztújító közgyû-
lését, amelynek levezetõ elnöke Virágos
Márta, az IKSZ alelnöke volt.

Elõször üdvözölte a vendégként meg-
jelent Sepseyné Vígh Annamáriát, az Em-
beri Erõforrások Minisztériuma (EMMI)
Közgyûjteményi Fõosztályának fõosz-
tályvezetõjét, Kenyéri Katalint, az
EMMI tanácsadóját, Vass Sándort, 
az EOQ MNB vezetõségi tagját, Bakos
Klárát, a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete (MKE) nemrég leköszönt elnökét,
majd felkérte Fodor Pétert, az IKSZ el-
nökét, tartsa meg beszámolóját.

Fodor Péter beszámolójában kiemelte,
hogy az IKSZ továbbra is érdekvédelmi
tevékenységet folytató közhasznú szerve-
zet. A civil szervezetekrõl szóló 2011. évi
CLXXV. törvénynek megfelelõen módo-
sított alapszabályát a bíróság 2014. szep-
tember 11-ei hatállyal bejegyezte. Ezért a 

májusi és a decemberi közgyûlés mellett
2014. szeptember 11-én is kellett egy
rendkívüli közgyûlést tartanunk. Hagyo-
mányainkhoz híven mindhárom közgyû-
lésre hívtunk elõadót: májusban Holl
András, az MTA Könyvtárának munka-
társa, szeptemberben Tüske László, az
OSZK fõigazgatója, decemberben
Sepseyné Vígh Annamária, az EMMI
Közgyûjteményi Fõosztályának fõosz-
tályvezetõje volt a vendégünk és tartott
mindenki számára hasznos információ-
kat tartalmazó elõadást. 

A májusi közgyûlésen került sor – az
IKSZ erre az alkalomra alakult kurató-
riumának döntése alapján – az A Könyv-
tárügyért elnevezésû díj átadására. 2014-
ben Redl Károly, az Országgyûlési
Könyvtár fõosztályvezetõ-helyettese és
az imrehegyi Könyvtár, Információs 
és Közösségi Hely részesült a kitünte-
tésben. 

Az IKSZ elnöksége rendszeresen ülé-
sezett, és hozott a szervezet munkáját
meghatározó döntéseket.

I K S Z
Tisztújító közgyûlés az IKSZ-ben

✒✒    Csulákné Angyal Katalin

Virágos Márta

Fodor Péter



Az IKSZ 2014-ben is sikeresen
együttmûködött a döntéshozás és a szak-
ma szervezeteivel:

• rész vett a Kulturális Alapellátás és
Közösségfejlesztés Kerekasztala alakuló
ülésén szeptember 30-án és második
összejövetelén 2015 márciusában;

• az IKSZ szorosan együttmûködött a
Magyar Könyvtárosok Egyesületével:
megállapodtunk a könyvtáros életpálya-
modell alapelveirõl és tartottunk közös
rendezésû konferenciát 2014. november
26-án;

• az Országgyûlés Hivatala A Könyv-
tár, ami összeköt címû pályázatának ku-
ratóriumában 2014-ben is részt vettünk,
amivel segítettük a Kárpát-medencei fia-
tal könyvtárosok ösztöndíjprogramját;

• a Nemzeti Kulturális Alappal (NKA)
koordinátorként együttmûködtünk a kol-
légiumi tisztújítás folyamatában; kollé-
giumi tagság, bizottsági tag segíti sikeres
kapcsolatunkat; 

• véleményeztünk olyan, az EMMI
elõterjesztésében készült jogszabályokat,
mint a nemzeti könyvtár, az országos
szakkönyvtár és az állami egyetem
könyvtára kiemelt feladatairól; a nyilvá-
nos könyvtárakról; a könyvtárak szakmai
mutatóiról szólók, valamint az Emberi
Erõforrás Fejlesztési Operatív Program
könyvtárakat is érintõ pályázatainak té-
máját.

A Könyvtári Levelezõ/lap kiadását –
az NKA támogatásának elmaradása elle-
nére – az elnökség döntése alapján az
IKSZ önállóan, a megyei könyvtárak se-
gítségével és saját forrásból is folytatta
2014-ben is, és folytatja 2015-ben is.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség országos rendezvényei 2014-ben is
sikerrel zajlottak le. Egyre emelkedik a

résztvevõk és a programok száma, és nõ
a szervezõ könyvtárak aktivitása is. Ez fi-
gyelhetõ meg az Internet Fiesta, a csong-
rádi konferencia, az Országos Könyvtári
Napok esetében, de sikeres volt a Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)
mûhelynapjainak három rendezvénye is
(2014-ben Pécsett és Gyõrött, 2015-ben
Egerben), amelynek folytatása várható.

A tagozatok ügyében Fodor Péter 
elmondta, hogy a megyei könyvtárak ta-
gozata kiemelkedõen mûködött, tevé-
kenységében fontos ügy volt a KSZR-
program keretében szakmai segítség
nyújtása a települési könyvtáraknak. 
A tudományos és szakkönyvtárak között
jó volt az együttmûködés, a munkahelyi
tagozat könyvtárai is – fõleg elektronikus
úton – tartották a kapcsolatot. A legna-
gyobb gondot a városi könyvtárak tago-
zata okozta az IKSZ vezetõinek, a követ-
kezõ elnökség feladata lesz e könyvtárak
tagozatainak mûködõképessé tétele.

A ciklus zárásaként Fodor Péter el-
mondta, hogy az érdekek érvényesítésé-
ben, a kultúraközvetítésben az IKSZ ért
ugyan el eredményeket, például a megyei
könyvtárak önállóságának megõrzésé-
ben, de a még eredményesebb tevékeny-
séghez további partnerek kellenek, akik a
döntések elõkészítésében is együtt tud-
nak mûködni. Fontos szempont az intéz-
mények helyi ismertségének, befolyásá-
nak erõsítése.

Kevésbé volt sikeres a kitüntetések
rendszerének megváltoztatása folyamán
kifejtett tevékenységünk. Drasztikusan
csökkent a könyvtáros szakma elismeré-
sét szolgáló díjak száma: tizennyolc he-
lyett négy díj adományozható a szakma
kiválóságainak. A mi javaslatunk nyolc
elismerés volt.
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Fodor Péter szólt az elmúlt ciklus né-
hány kiemelt tevékenységérõl:

• részt vettünk az infokommunikációs
stratégia 2014 és 2020 közötti program-
jának megvitatásában;

• a partnerség keretében az Országos
Könyvtári Napok 2013. évi kecske-
méti zárókonferenciáján együttmûködési
megállapodást kötöttünk a KSH-val a
népszámlálás országos programjának
megvalósításában való közremûködésre,
a csongrádi konferencián szintén 2013-
ban megújítottuk a megállapodást a Kár-
pát-medencei szakmai szervezetekkel;

• kiemelkedõ az együttmûködésünk a
Magyar Könyvtárosok Egyesületével
például a könyvtárosok etikai kódexének
megalkotásában (2006); a könyvtári stra-
tégiák kidolgozásában; Az év fiatal
könyvtárosa cím évente kiírásra kerülõ
pályázatában; az országos könyvtárügyi
konferencia (2012. november) szervezé-
sében; a könyvtáros életpályamodell ki-
dolgozásában (2014);

• a Nemzeti Kulturális Alap esetében
alkalmazkodnunk kellett az NKA új szer-
vezeti kereteihez, amelyek szerint a le-
véltárosok, muzeológusok és könyvtá-
rosok egy kollégiumba tartoznak; 

• az NKA pályázati támogatást bizto-
sított 2013-ban tizennégy könyvtári ve-
zetõ angliai, dániai és hollandiai tovább-
képzéséhez;

• az Országgyûlés Kulturális Bizottsá-
gának ülésein rendszeresen részt vettünk
és képviseltük a könyvtáros szakma érde-
keit.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség szervezeti életével kapcsolatban Fo-
dor Péter elmondta, hogy szervezetünk
2015-ben ünnepli fennállásának huszon-
ötödik évfordulóját. A folyamatos válto-

zás mellett az utóbbi évek hangsúlyai a
következõk voltak: a folyamatos átalaku-
lásban meghatározni a könyvtárak mint
kiemelt kultúraközvetítõ intézmények
helyét; (újra)pozicionálni a könyvtáros
szakemberek helyzetét.

Az IKSZ 2006-ban alapított kitünteté-
sét eddig nyolc intézmény és tizennégy
személy kapta meg.

2014-ben új honlap létrehozása kez-
dõdött el, és a KLl elektronikus formá-
ban történõ megjelentetése is folyamat-
ban van.

Az IKSZ gazdálkodását a kiegyensú-
lyozottság, a racionális takarékosság jel-
lemezte. 

Végül Stephanie Holman, az indianai
Monroe Megyei Könyvtár tájékoztató
könyvtárosa egy mondatával fejezte be
gondolatait: „a feladatunk annak biztosí-
tása, hogy senki ne menjen el úgy a
könyvtárból, hogy ne vigyen magával va-
lamit a kezében, a fejében vagy a szívé-
ben – legyen az egy könyv, egy informá-
ció vagy egy kellemes érzés.”

Beszámolója zárásaként köszönetet
mondott az elmúlt idõszakban végzett
munkáért, és bejelentette az elnökség le-
mondását.

Hozzászólásra jelentkezett Sepseyné
Vígh Annamária, az EMMI Közgyûjte-
ményi Fõosztálya fõosztályvezetõje, aki
jelentõs szervezetnek nevezte az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetséget, mert
nem csak a döntéshozók felé, hanem a
társadalom felé is értéket közvetít. Idé-
zett az IKSZ alapszabályából, amely sze-
rint közhasznú szervezetként „az IKSZ
célja az állampolgárok és a társadalom
egésze számára az optimális könyvtári és
információs szolgáltatások fenntartása,
ennek érdekében a könyvtári rendszer 
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mûködõképességének fejlesztése, a
könyvtárakban található értékek megõr-
zése, a könyvtári és információs szolgál-
tatások színvonalának emelése, a jogsza-
bályok és a szakmai követelmények érvé-
nyesítése”. Az ennek szellemében vég-
zett munkáját a megbízhatóság és a stabi-
litás jellemzi, amelynek biztosítéka a
mindenkori vezetõk személye. 

Az IKSZ közösségépítõ szerepébõl ki-
emelte az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozatát, a KSZR-mûhely-
napok megszervezését, valamint a szak-
könyvtári rendszer megújításában kifej-
tett tevékenységet.

Virágos Márta megköszönte a hozzá-
szólást, és felkérte Knorrné Csányi Zsu-
zsannát, az IKSZ felügyelõbizottságának

elnökét, tartsa meg beszámolóját a 2014.
évrõl. A bizottság elnöke kiegyensúlyo-
zottnak és stabilnak jellemezte az IKSZ
gazdálkodását. Beszámolója végén
Knorrné Csányi Zsuzsa bejelentette a
felügyelõbizottság lemondását.

Ezután Bakos Klára, az MKE lekö-
szönt elnöke jelentkezett szólásra, és át-
adta Fodor Péternek az MKE Emlékérem
kitüntetést, egyben méltatta Fodor Péter
munkásságát, valamint az Informatikai
és Könyvtári Szövetség és a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete együttmûkö-
dését, amely Fodor Péter elnöksége alatt
vált egyre eredményesebbé.

Virágos Márta megköszönte Bakos
Klára köszöntõ szavait, és felkérte Fonyó
Istvánnét, az A Könyvtárügyért díj kura-
tóriumának vezetõjét, ismertesse a 2015.
évi díjazottakról szóló kuratóriumi dön-
tést.

Fonyó Istvánné bejelentette, hogy
2015-ben két személy és egy intézmény
részesül a díjban:

• Bakos Klára, a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem Egyetemi Központi Könyv-
tárának igazgatója;

• Gyurics Zoltánné, a Huszár Gál Vá-
rosi Könyvtár (Mosonmagyaróvár) igaz-
gatója;
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• a Szent István Egyetem Kosáry Do-
mokos Könyvtár és Levéltár (Gödöllõ).

A díjakat Fodor Péter, az IKSZ lekö-
szönõ elnöke adta át Virágos Márta és
Ramháb Mária leköszönõ alelnök közre-
mûködésével.

Az ünnepélyes pillanatok után Virágos
Márta áttért a következõ napirendi pont-
ra, a tisztújításra. Felkérte Fülöp Ágnest,
a jelölõbizottság elnökét, hogy ismertes-
se a jelölõbizottság munkáját, és vezesse
le a tisztújítást. 

A közgyûlés megválasztotta a szava-
zatszámláló bizottság tagjait. Elnöknek
Jehoda Imolát, a budapesti Semmelweis
Egyetem Egészségtudományi Fõiskolai
Kar Könyvtárának vezetõjét, tagoknak
Buza Sándornét, a budapesti Vasas Köz-

ponti Könyvtár Alapítvány vezetõjét, Il-
lés Pétert, a csongrádi Csemegi Károly
Könyvtár vezetõjét, Strasszer Mihálynét,
az Óbudai Egyetem Könyvtárának veze-
tõjét és Voit Pált, a tatabányai József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár igazga-
tóját.

A szavazóbizottság megválasztását
követte a jelöltek – az IKSZ tagjainak ja-
vaslatai alapján összeállított – listájának
ismertetése, amelyet a tagság elfogadott.

Ezt követõen kezdõdött a három for-
dulóban zajló szavazás: az elnök és az al-
elnökök személyére, az elnökség tagjai-
ra, valamint a felügyelõbizottság tagjaira
hatvankilencen szavaztak. 

Az eredmény

Elnök
• Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár igazgatója,
Kecskemét

Alelnökök
• Keveházi Katalin, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Klebelsberg Könyvtár fõ-
igazgatója 
• Tõzsér Istvánné, az egri Bródy Sándor
Könyvtár igazgatója
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Elnökségi tagok
• Figula Anikó, a gyõri Széchenyi István
Egyetem Egyetemi Könyvtár igazgatója
• Fülöp Attiláné, a Gödöllõi Városi
Könyvtár és Információs Központ igaz-
gatója
• Füstös János, a csurgói Városi Könyv-
tár igazgatója 
• Lükõné Õrsi Gabriella, a budapesti Or-
szágos Mezõgazdasági Könyvtár és Do-
kumentációs Központ fõigazgatója

Felügyelõbizottság
• Fejes Csilla, a vásárosnaményi Balázs
József Városi Könyvtár vezetõje 
• Karácsony Gyöngyi, a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõ-
igazgatója
• Liebhauser János, a szekszárdi Illyés
Gyula Megyei Könyvtár igazgatója
• Oroszi Evelin, a budapesti Ex Libris
Könyvtár vezetõje
• Palotai Mária, a budapesti Állami
Egészségügyi Ellátó Központ Könyvtára
vezetõje

Virágos Márta gratulált az új vezetés-
nek, és átadta a szót Fodor Péternek, aki
zárszavában azt mondta, hogy a huszon-
öt éve Kecskemétrõl indult kezdeménye-
zésre létrejött Informatikai és Könyvtári
Szövetség a könyvtári szakma érdekkép-
viseleti szervezete, amely a tagintézmé-
nyek által mûködik, és még hosszú ideig
szükség lesz a tevékenységére.

Megköszönte a leköszönõ elnökség
munkáját, és gratulált az új vezetésnek.

Ramháb Mária az új elnökség nevében
megköszönte a közgyûlés bizalmát, majd
Virágos Márta bezárta a közgyûlést.

Az új felügyelõbizottság a közgyûlés
után megtartotta elsõ ülését, amelyen
Liebhauser Jánost választotta elnökéül,
az elnök helyettese Oroszi Evelin lett. ■
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Csengõdi Erika
SZTE Klebelsberg Könyvtár, Szeged

Csulákné Angyal Katalin
Informatikai és Könyvtári Szövetség, Budapest

Dóka Henrietta
Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely

Fejes Csilla
Balázs József Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ, Vásárosnamény

Filip Gabriella
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc

Goldschmidt Éva
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Janzsóné Sipos Melinda
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és

Levéltár, Szombathely

Radeczki Zsuzsa
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc

Szûcs Katalin
Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom

Szabó Gilinger Eszter 
SZTE Klebelsberg Könyvtár, Szeged

Takács Eszter
Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely

Zágorec-Csuka Judit
1. számú Lendvai Kétnyelvû Általános Iskola Könyvtára, Maribori Egyetem,

Lendva–Maribor
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