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✒✒  Már az ókori gondolkodók is sokat

töprengtek azon, hogy milyen lehet a

legjobb, legboldogabb állam, a legered-

ményesebb kormányzás, miként kép-

zelhetõ el a leghatékonyabb hatalmi be-

rendezkedés. Az európai középkorban

a katolikus egyház krisztusi szellemisé-

ge, a Szent Ágoston által részletesen ki-

fejtett isteni állam eszmeisége uralko-

dott. A korszak utolsó periódusában a

humanizmus felelevenítette, újragon-

dolta a görög–római államelmélet tana-

it. Ennek a filozófiai irányzatnak egyik

kiemelkedõ – sokak szerint a legki-

emelkedõbb – alkotója az angol Tho-

mas More (1478–1535), latinos nevén

Thomas Morus volt. Leghíresebb, azóta

is számtalanszor kiadott, töméntelen

nyelvre lefordított, elõször 1516-ban,

Antwerpenben kinyomtatott mûve, a la-

tinul írt Utópia. Mûfajt, mégpedig pozitív

jövõképet megjelenítõ társadalomfilozó-

fiai és szépirodalmi mûfajt teremtett,

amely innen kapta a nevét, és mindmá-

ig rengeteg követõje akadt, és nyilván a

jövõben is bõven akad. Morus eszme-

futtatásának egyik sajátossága abból 

fakad, hogy õ maga is vállalt kormány-

zati szerepet, londoni fõbíró, majd a hí-

res-hírhedt angol király, VIII. Henrik

lordkancellárja volt, tehát közelrõl is-

merte a korabeli állam mûködésének

ellentmondásait. Végül az uralkodó ön-

kényének áldozata lett: az anglikán

egyház létrehozása miatt lemondott,

megtagadta a hûségesküt, ezért a király

lefejeztette. (A pápa halálának négyszá-

zadik évfordulóján szentté avatta.)

Utópia a távoli, ismeretlen vagy a ha-

jósok révén ismerni vélt óceánok egyik

szigete. Morus briliánsan érzékelteti,

hogy egy nemlétezõ világot állít az ol-

vasó elé: a név jelentése Sehol, a fõvá-

ros Láthatatlan, a fejedelem Névtelen.

Mindazonáltal a könyv elsõ részében és

a késõbbi fejezetek sok-sok elejtett

megjegyzésében a korabeli brit és euró-

pai államok, a prekapitalista gazdasági

és társadalmi rend kritikája, olykor éles

bírálata is megfogalmazódik (például

elítélõen szól az eredeti tõkefelhalmo-

zás jelenségérõl), vagyis a jövõ ábránd-

ja a jelen szatírájaként is felfogható.

Morus gyakran felidézi az elmerült

Atlantisz példáját, és Utópia ehhez ha-

sonló boldog sziget, tökéletes állam. 

A javak közös tulajdonban vannak, 

vagyis nincs magánvagyon, nincs pénz-

használat, így mindennek káros hatása

nem érvényesülhet. „[…] itt a javakat

nem osztják el hamis mértékkel, itt

nincs szegény és koldus, mivel itt sen-

kinek sincs semmije, ezért mindenki

gazdag.” Vagyis a vagyonegyenlõség 

a bõség forrása, hiszen az elosztása 

ingyenes és szükségletek szerinti. Min-

denki dolgozik (férfiak és nõk egy-

aránt), hároméves váltásokban a váro-

sokban és az azokat övezõ tanyákon.

Az ötvennégy város mindegyike szép és

tágas, mindegyiknek azonosak az intéz-

ményei, a törvényei, sõt a külsõ képük is

egyforma. Három-három küldöttük ké-

pezi a tanácskozó-döntéshozó testüle-

tet. Egyébként a termelés agráralapú, 

a földmûvelés és az állattenyésztés 

mellett az ipari tevékenység (a kézmû-

vesség) kiegészítõ jellegû, minden föld-

mûves kitanul legalább egyféle mester-

séget; a kereskedelem pedig az állam
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kezében van. Az alantasabb munkákat

(például a piacon, a mészárszéken) rab-

szolgák végzik, akik vagy büntetésbõl,

vagy hadifogolyként süllyednek e sor-

ba, de nem örökre, csak átmenetileg. 

A társadalom familiáris felépítésû, há-

romszáz család egy nemzetség, élén a

nemzetségfõvel.

A szenátus által kiválasztott, tehet-

séges ifjak lesznek – kellõ tanulás és 

elmélyülés után – a tudósok, akik a

szellemi elitet alkotják. Ha – nagy ritkán

– nem igazolják a bizalmat, visszamen-

nek a munkások közé. A mobilitás biz-

tosítéka, hogy egy-egy földmûves vagy

kézmûves is felemelkedhet a tudósok

osztályába. A városok követeit (a szená-

tus tagjait), a nemzetségfõket és a feje-

delmet (a különösebb elõjogokkal nem

rendelkezõ uralkodót) a tudósok közül

választják. Tehát itt (a képzelet világá-

ban) megvalósul a szerzõ által is sûrûn

emlegetett Platón illúziója, az államot a

bölcsek kormányozzák. Ennek követ-

keztében Utópia az ész, az értelem 

birodalma, ahol a legfontosabb, legjel-

lemzõbb emberi értékek: az emberies-

ség, a jóság (a jótett), az elõrelátás és a

hazaszeretet.

Noha a tudósok rétege kivételezett

helyzetben van, mert fizikai munkával

nem terhelik õket, Utópia minden ál-

lampolgára hozzájuthat a szellemi ja-

vakhoz. Az iskoláztatás kötelezõ jelle-

gû, így a fiúk és a lányok mindegyike

megtanul írni-olvasni; a gyermekeket a

papok oktatják, nagy gondot fordítva 

a tudományokra, az erkölcsre és a val-

lásosságra. Miután a reggeli és a vacso-

ra közös, étkezés elõtt (akárcsak a 

korabeli szerzeteseknél) „valamilyen

épületes könyvbõl olvasnak fel, de csak

röviden, hogy el ne unják”. A dolgozók

munkanapjuk pihenõidejét akár olvasás-

sal is tölthetik, és többnyire a tudomá-

nyoknak szentelik, ezáltal is közelebb

juthatnak társadalmuk egyik fõ céljá-

hoz, a szellemi örömökhöz. „[…] az ál-

lam alkotmánya azt tekinti elsõ céljá-

nak, hogy a közszükségleteik ellátása

után a polgárok minél több idõt von-

hassanak el a test szolgálatától a lélek

szabad kimûvelésére. Ebben látják

ugyanis az élet boldogságát.” Vagyis ily

módon a tömeg is a mûveltség magas

fokára emelkedhet.

A könyvnyomtatást és a papírgyártást

az európaiak ismertették meg a szigetla-

kókkal, ám az írásbeliséggel addig is 

éltek: sírkõre, háncsra, papiruszra és bõr-

re vésték, rótták a jeleket. A sziget kezde-

ti története homályos, de az bizonyos,

hogy hajdan hajótöröttek foglalták el.

Utópia államának megalapításától kezd-

ve évkönyveket adtak ki, ami azt jelen-

ti, hogy ezek ekkor – azaz 1515–1516-

ban – már ezerhétszázhatvan esztendõ

történéseit foglalták magukban, gondo-

san feljegyezve az eseményeket. Noha

az állam jól rendezett, a törvények szá-

ma feltûnõen kevés, csak annyi, ameny-

nyit a polgárok el tudnak olvasni. 

Ilyen elõzmények után érthetõ, hogy

a papír elõállításának módjára voltakép-

pen maguktól jöttek rá, miután beha-

tóan tanulmányozták a tengerjáró hajó-

kon idehozott európai papírt. Hasonló-

képp sajátították el a könyvnyomtatás

technikáját. Méghozzá olyan sikerrel,

hogy a történések idején – a tizenhato-
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dik század elején! – már sok ezer pél-

dányban nyomtatják saját írásmûveiket,

illetve másolják a tengerészektõl és az

utazóktól kapott könyveket. Tehát a

könyvkultúra magas szinten áll, és miu-

tán az írásbeliség áldásaiból a sziget

minden lakosa (még a büntetés alatt lé-

võ rabszolga is) részesül, nyilván nagy

mennyiségû kéziratos és nyomtatott do-

kumentum létezik, forog az olvasók ke-

zén. S ezekhez még hozzávehetõk a

gyermekek tankönyvei, füzetei.

Morus tökéletes államában, Utópia

szigetén szép számmal vannak könyvtá-

rak. Mint az akkoriban divatos utazási

irodalom többi darabjában, itt is egy

tengerész, Csupatûz (mennyire kifejezõ

vezetéknév!) Rafael meséli el tapasztala-

tait, élményeit az író elképzelte kom-

munisztikus, demokratikus államról. Az

elbeszélésbõl kiderül, hogy a görög iro-

dalom és tudomány nagyjait, a latin köl-

tõket és történetírókat a spanyol hajó-

sok, kereskedõk ösztönzésére kezdték

el olvasni, és mivel nyelvük rokon a gö-

röggel és a perzsával, a fordítás köny-

nyen ment. Egy helyen, az egyik rész-

letben arról számol be, hogy valamelyik

(negyedik) útjukon milyen könyveket

vittek a szigetre ajándékba, a korszerû

könyvtár megalapozására. Itt – a kései

olvasó nagy örömére is – szerzõket, sõt

imitt-amott címeket is felsorol, igaz, ki-

zárólag görög klasszikusokat.

A tengerész jókora poggyászából a

következõ könyvek kerültek a helyi ér-

deklõdõk elé (hogy aztán kellõ szám-

ban újranyomtassák azokat). Platón leg-

több mûve (Morus igen-igen tisztelte a

jeles filozófust, hatása egyértelmûen ki-

mutatható az Utópia soraiban is); Arisz-

totelész sok munkája (konkrét címek itt

sem szerepelnek); Theophrasztosz több

helyen csonka mûve, A növényekrõl; a

költõk közül Homérosz eposzai, aztán 

a tragédiaköltõk: Euripidész, Szophok-

lész (Aldus Manutius apróbetûs kiadásá-

ban), a vígjátékíró Arisztophanész; a tör-

ténetírók közül ott van Hérodotosz,

Thuküdidész, Hérodianosz, a római

korból a nagyon kedvelt Plutarkhosz;

lebilincselték a Sehol szigetieket Lukiá-

nosz elmés tréfái; nem maradt ki

Hészükhiosz és Dioszkoridész szótára;

idevetõdött a reneszánsz kori görög

grammatikus, Laszkarisz kötete is. Az

orvoslást Hippokratész kisebb munkái

és Galénosz Mikrotechné címû írása

képviselték. Morus (Rafael szájába ad-

va) megjegyezte (éppen az utóbbi szel-

lemében): Utópia lakói az orvostudo-

mányt igen nagyra becsülik, „ismeretét

a filozófia legszebb és leghasznosabb

részének tekintik, minthogy segítségé-

vel a filozófia és természet titkait föl le-

het kutatni”.

Jellegzetesen humanista gyûjtemény,

az összetétel a reneszánsz mûveltség

egyik legfontosabb vonását, a görög

kultúra adaptálását tükrözi. A másik jel-

lemzõ jegy Morus itteni zárótételében

olvasható: a sziget, a tökéletes állam

polgárai (miként a humanista gondol-

kodók) a keresztény vallást is befogad-

ták, de – és ez már elõremutató észre-

vétele – senkire nem kényszerítik rá! 

Az angol filozófus, politikus a keresz-

tény humanizmus híve, kortársait, olva-

sóit a krisztusi elvekhez óhajtaná vissza-

vezetni. ■
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✒ Az Eötvös Loránd Tudományegye-

tem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár-

és Információtudományi Intézete (ELTE

BTK KITI) mindennapi küldetése1 az

elméleti és gyakorlati ismeretek mara-

déktalan összhangjának megteremtése

a könyvtárosképzésben, melyhez elen-

gedhetetlen a szoros kapcsolattartás, a

folyamatos együttmûködés a szakma

meghatározó személyiségeivel, illetve

intézményeivel.2

A könyvtártudomány mesterképzési

szak nappali és levelezõ tagozatán egy-

aránt kötelezõ Piacgazdaság és könyv-

tárügy az információs társadalomban cí-

mû tantárgy (oktató: Kiszl Péter) célja a

könyvtári és könyvtárosi tevékenység

folyamatos változásának elemzése, az új

elvárások és feladatok innovatív vizsgá-

lata, a társadalmi hasznosságnak és a

közgyûjteményi mûködés hatékonysá-

gának értékelése az információs társa-

dalom, a piacgazdaság és a globalizáció

mentén.  Az ágazati irányítás szerepe, a

stratégiák, a fõbb fejlesztési irányok és

a nagy projektek, valamint a nemzetkö-

zi trendek figyelembevételével kapcso-

lódási pontokat, összefüggéseket tár fel

szakirodalmi elméleti alapozással, majd

külföldi és hazai könyvtári-információs

esettanulmányok, könyvtári költségve-

tések áttekintésével gyakorlati tudás-

anyaggal is szolgál a témában. 

A kurzus elõadás jelleggel – a hallga-

tók aktív közremûködésével –, eseten-

ként neves külsõ szakértõk bevonásával

zajlik, errõl szólunk jelen közlemé-

nyünkben. A 2015/2016. tanév tavaszi

szemeszter vendégelõadásainak rövid,

a Könyvtári Levelezõ/lap terjedelmi ke-

reteihez igazított ismertetését adva le-

szögezzük, hogy a tárgyalt témakörök

egy része hallgatóink érdeklõdõ kérdés-

feltevése alapján került a rendkívül ol-

dott hangulatú, szinte kivétel nélkül rö-

vidnek bizonyuló, négyszer másfél órás,

generációkon átívelõ szakmai párbe-

széd középpontjába. Nem elhanyagol-

ható az a tény, hogy ki sem mozdulva

az iskolapadból, diákjaink a félév során

közvetlenül is megismerkedhettek a

könyvtári terület négy meghatározó ma-

gyarországi képviselõjével, akiknek ön-

zetlen segítségével olyan naprakész szak-

mai tudásátadásra, valamint (élet)tapasz-

talatok olyan megosztására került sor,

ami tankönyvekbõl nem kivitelezhetõ.

Ugyanígy fontos hozadéknak tekintjük

az elõadásokat követõ – imént említett

– hallgatói kérdésekbõl és a rájuk adott

válaszokból kiteljesedõ élénk szakmai

diskurzusokat, amelyek mindkét fél szá-

mára felszínre hoztak új nézõpontokat,

továbbgondolásra érdemes elemeket,

de kaput nyitottak a késõbbi közös

munkának, a pályakezdõk elhelyezke-

désének, a nagykönyvtárak munkaerõ-

utánpótlása katalizálásának.
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1 Az ELTE BTK KITI közelmúltbeli tevékenységét
összegzi: Kiszl Péter: Tudományos örökség és gyor-
suló fejlõdés – könyvtárosképzés az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen. = Könyvtári Figyelõ. 25. (61.)

évf. 2015. 443–462. o.
2 Az ELTE BTK KITI szakmai együttmûködési meg-
állapodásokon alapuló kiemelt partnerei (betûrend-
ben): Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyv-
tár, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Országos Mûszaki Információs Központ és
Könyvtár, ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat,
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Központi Statisztikai
Hivatal Könyvtár, Magyar Olvasástársaság, Országos
Idegennyelvû Könyvtár és Zenei Gyûjtemény, Orszá-
gos Széchényi Könyvtár.



Nemzeti könyvtári súlypontok: 

Az OSZK Librariában

2016. február 25.

Káldos János, az Országos Széchényi

Könyvtár (OSZK) általános fõigazgató-

helyettese3

Káldos János Határok, határsértések,

határváltozások Librariában, a „könyves

világban” címû prezentációjában részle-

tesen kitért a nemzeti könyvtár – jog-

szabályok által elõírt4 – rendkívül sok-

rétû feladataira, az információhordozók

rohamos fejlõdése, széleskörûsége

okozta kihívásokra, a feltárás haladó

szemléletû (olykor még csak kísérleti)

lehetõségeire, az adattárolás modern

eszközrendszerére, a szerzõi jog idõn-

ként ingoványos mezejére, a vállalkozói

szféra indukálta versenyhelyzetre.

Mindezt olyan idõhorizontba és mûve-

lõdéstörténeti-filozófiai háttérbe állítva,

hogy azzal garantáltan maradandó él-

ményt nyújtott a közönségnek.

Hallgatói kérdésekre reagálva szó

esett olyan kurrens konkrétumokról is,

mint például az új integrált könyvtári

rendszer kiválasztása az OSZK-ban, az

Arcanum és a könyvtári tartalomszolgál-

tatás viszonya, a könyvtár nyitvatartásá-
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Káldos János

3 Hír: http://elte-lis.blogspot.hu/2016/03/az-oszk-
librariaban.html. Fotók: https://goo.gl/photos/
58zPBcmWhBtj1Cbi7
4 A két irányadó jogszabály: az 1997. évi CXL. tör-
vény a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közmûvelõdésrõl, valamint a
30/2014. (IV. 10.) EMMI-rendelet az országos mú-
zeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár,
az országos szakkönyvtár és az állami egyetem
könyvtárának kiemelt feladatairól.



nak változása, az ELDORADO-projekttel

kapcsolatos tapasztalatok és a folytatás

iránya, az OSZK gazdálkodása, a CIVIC

Epistemologies-projektben való részvé-

tel, a Magyar Nemzeti Digitális Archí-

vum és Filmintézet (MaNDA) sorsa, s

természetesen a nemzeti könyvtár eset-

leges költözése.5

Káldos János megfogalmazta az

OSZK és az ELTE BTK KITI közötti szo-

rosabb együttmûködés igényét, amely a

legtehetségesebb hallgatók nemzeti

könyvtárbeli elhelyezkedésének ser-

kentését, közös kutatási projektek lebo-

nyolítását is magában foglalja.6 Ennek

elõzményeként említjük, hogy az ELTE

Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ)

tagkönyvtárai után a legtöbb szakmai

gyakorlatot az OSZK szervezte a közel-

múltban a KITI számára.7

Közkönyvtári menedzsment.

A FSZEK a kulturális piacon

2016. március 10.

Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin

Könyvtár (FSZEK) fõigazgatója, az In-

formatikai és Könyvtári Szövetség

(IKSZ) volt elnöke8

Fodor Péter intézményvezetõi tapaszta-

latairól beszélve, a FSZEK irányításához

kötõdõ gyakorlati példákkal illusztrálva

részletesen megvilágította a kulturális

fogyasztási szokások rohamos változá-

sát, a társadalmi elvárásokból fakadó

modern közkönyvtári feladatokat, a

szakmai érdekképviselet és érdekérvé-

nyesítés szerepét. Ehhez kapcsolódóan

elemezte a FSZEK költségvetésének ala-

kulását az elmúlt tíz évben, az alapos

tervezés mellett a diplomácia és a takti-
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5 E sorok írásakor már tudható számos, az elõadások
idején még homályos jövõkép, mint a 1316/2016.
(VII. 1.) Korm. határozat az Országos Széchényi
Könyvtár hosszú távú stratégiájának megvalósításá-
ból adódó feladatokról.
6 A szemeszter végén, 2016. május 27-én szakmai
együttmûködési megállapodást írt alá Tüske László,
az OSZK fõigazgatója, valamint Kiszl Péter, az ELTE
BTK KITI intézetigazgatója:  http://elte-lis.blogspot.hu/
2016/06/egyuttmukodesi-megallapodas-az-oszk-
val.html 
7 A statisztikák nyomán – az ELTE BTK könyvtári há-
lózatát és az Egyetemi Könyvtárat leszámítva – az
elsõ tíz legnépszerûbb könyvtári gyakorlóbázisunk:
(1) Országos Széchényi Könyvtár, (2) Fõvárosi Szabó

Ervin Könyvtár, (3) Országgyûlési Könyvtár, (4) Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára, (5)
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Országos Pedagó-
giai Könyvtár és Múzeum, (6) Semmelweis Egyetem
Központi Könyvtár, (7) Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Országos Mûszaki Informá-
ciós Központ és Könyvtár, (8) Központi Statisztikai
Hivatal Könyvtár, (9) Magyar Nemzeti Múzeum
Könyvtára, (10) Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtár és Információs Központ; a cégek közül ab-
szolút nyertes az Infodok Kft.
8 Hír: 
http://elte-lis.blogspot.hu/2016/03/a-fszek-kulturalis-
piacon.html
Fotók: https://goo.gl/photos/Pu2d6PYPsZHeRj8X9



ka finanszírozásban betöltött szerepét,

majd statisztikai adatokkal bõségesen

alátámasztva értékelte Budapest legna-

gyobb közmûvelõdési intézményrend-

szerének teljesítményét. A három régió-

ból és negyvenkilenc tagkönyvtárból 

álló hálózatban Fodor Péter fõigazgatói

tevékenysége (1998-) során tizenegy új

könyvtár épült, huszonegy nagyobb re-

konstrukcióra és tizenhárom kisebb át-

alakítására került sor.

Hallgatói kérdésre válaszolva Fodor

Péter kitért az integrált könyvtári rend-

szer fejlesztésére, a távhasználat roha-

mos növekedésére, és véleményt for-

mált a kulturális közfoglalkoztatásról,

valamint szólt a szerzeményezés és

több könyvtári munkafolyamat raciona-

lizálásának hatásairól, a helyi önkor-

mányzatokkal való intenzív kapcsolat-

tartásról mint létszükségletrõl. Fodor

Péter prezentációja végén szintén fel-

hívta a figyelmet a szakmai utánpótlás

fontosságára, kiemelve a FSZEK és az

ELTE BTK KITI hosszú idõre visszanyú-

ló, kiváló szakmai kooperációját, amely

az eddigieknél még gyümölcsözõbb

szakaszába lépett.9

Professzionális kutatástámogatás.

„Value of academic libraries”

2016. április 7.

Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus

Egyetem Egyetemi Könyvtár (BCE EK)

fõigazgatója, az Egyetemi Könyvtár-

igazgatók Kollégiuma (EKK) elnöke, az

Országos Könyvtári Kuratórium (OKK)

titkára10

2014-ben százhetvenkilenc felsõoktatási

könyvtárat regisztrált az országos statisz-

tika, melyek közül hetvenöt mûködött

nyilvánosan. A kilencszázhetven munka-

társat foglalkoztató és 7,2 milliárd forint

összegû éves költségvetéssel bíró köz-

gyûjtemények 2,44 milliárd forintot köl-

töttek a tavalyi esztendõben állomány-

gyarapításra. Nagy Zsuzsanna tényszerû
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Fodor Péter

9 A FSZEK – ELTE BTK KITI együttmuködésrõl
tudósító hír: http://elte-lis.blogspot.hu/2015/09/
egyuttmukodesi-megallapodas-fovarosi.html 
10 Hír: http://elte-lis.blogspot.hu/2016/04/value-of-
academic-libraries-vendegunk.html
Fotók: https://goo.gl/photos/4PPXXEvVgMdVjo2K9



bevezetõje után a BCE példáján keresz-

tül világította meg a felsõoktatási

könyvtárügy sajtosságait, napi feladatel-

látását. Az EKK elnöke a Value of aca-

demic libraries ACRL-program11 és a

hazai ágazati jogi szabályozás, valamint 

a gyakorlati tapasztalatok kapcsán kifej-

tette, hogy egyre erõsödik az intézményi

tartalomgazdai szerep és a tudomány-

metriai szolgáltató funkció, a kutatástá-

mogatás. Ugyanígy növekszik a tanulási

tér jelentõsége (lásd a könyvtár konzul-

tációs szobáinak maximális kihasznált-

ságát) és a mobileszközök használata, a

távoli elérés. A magyar felsõoktatási

könyvtárak a 2003 és 2013 közötti idõ-

szakot tekintve (nominálisan) 27,3%-kal

költhettek kevesebbet dokumentumok

és adatbázisok beszerzésére, foglalkoz-

tatottaik száma pedig 33%-kal csökkent.

Az egyre bõvülõ, magas színvonalú

szolgáltatási palettát hatékony szerveze-

ti struktúrával, projektmunkákkal, háló-

zati szakmai együttmûködéssel, a pár-

huzamosságok kiiktatásával képesek

folyamatosan biztosítani a felhasználók

számára. A külföldi hallgatók nagyszá-

mú jelenléte miatt kiemelten fontos a

nyelvtudás, az integrált könyvtári rend-

szer és a saját fejlesztésû adatbázisok

(például a repozitóriumok) nemzet-

köziesítése. Hallgatóink Nagy Zsuzsan-

nát is már ismerõsként üdvözölték, hi-

szen rendszeres vendég intézetünkben,

a BCE EK pedig kedvelt szakmai gya-

korlati helyszín.12
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Nagy Zsuzsanna

11 ACLR Value of academic libraries (American
Library Association): http://www.acrl.ala.org/value 
12 A BCE EK – ELTE BTK KITI együttmuködésrõl
tudósító hír: http://elte-lis.blogspot.hu/2016/02/
egyuttmukodesi-megallapodas-bce.html 



Országos célkitûzés: Több, mint

könyvtár

2016. április 21.

Vígh Annamária, az Emberi Erõfor-

rások Minisztériuma (EMMI) Kultúráért

Felelõs Államtitkárság Közgyûjteményi

Fõosztályának vezetõje13

Vígh Annamária elõadásában – a köz-

gyûjteményi hálózat valamennyi tagját

(a levéltárakat és a múzeumokat is)

kontextusba helyezve – magától értetõ-

dõen a kormányzat szemszögébõl adott

számot a hazai könyvtárügy aktuális

kérdéseirõl. Az EMMI vezetõ képviselõ-

je összefoglalta a korszerû könyvtár

fõbb feladatait: közösségépítés, állo-

mányalakítás (a gyarapítás és az apasz-

tás kívánatos egyensúlyával), digitalizá-

lás, rendszerszintû minõségbiztosítás.

Mindezeket könyvtártípusonként diffe-

renciáltan kell meghatározni. A prezen-

táció reflektált az eddigi meghívottak

(Káldos János, Fodor Péter és Nagy

Zsuzsanna) által felvetett szakmai cso-

mópontokra is. Szó esett a törvénymó-

dosítások folyamatáról, különös tekin-

tettel az elektronikus dokumentumok

archiválására, a köteles példányokra, a

gyûjtõköri szabályzatok nyilvánossá té-

telére. A Könyvtárellátási Szolgáltató

Rendszer (KSZR) eredményeképpen ma

már nincs szolgáltatás nélküli település

Magyarországon, azonban a színvonal

egyenetlensége miatt további fejleszté-

sek szükségesek (például akadálymen-

tesítés, felújítások). Az intelligens

könyvtár hivatott segíteni az esélykü-

lönbségek mérséklését, a digitális kom-

petenciafejlesztést; a 1486/2015. számú

Kormányhatározat (Digitális Nemzet

Fejlesztési Program – DNFP)14 értelmé-

ben készül a közgyûjtemények digitali-

zálási stratégiája. Ezzel szerves össz-

hangban a 2016. év kihívása még: az

OSZK fejlesztési koncepciójának elfoga-

dása, átfogó elemzés a megyei könyvtá-

rakról, a KSZR-tevékenység további

vizsgálata, szakértõi monitoring (harma-

dik évad), a felsõoktatási könyvtárak

helyzetének feltárása, az életpályamo-

dell kidolgozása, a kulturális közmun-

kaprogram kiértékelése, az Elektroni-

kus Információszolgáltatás (EISZ) Nem-

zeti Program mûködési tapasztalatainak

értékelése, támogatások felhasználásá-

nak nyomon követése.

„Biztos megélhetést nyújtó, örömet

adó szakma” – fogalmazott zárásképp a

félév utolsó meghívott elõadója, Vígh

Annamária hallgatóinknak a könyvtá-

rosság jövõjérõl.

Mindent megteszünk, hogy így le-

gyen! ■
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13 Hír: http://elte-lis.blogspot.hu/2016/04/tobb-mint-
konyvtar-vendegunk-volt-vigh.html
Fotók: https://goo.gl/photos/SJL4JTQBUQwZpDvC9
14 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális
Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kap-
csolatos aktuális feladatokról, valamint egyes 
kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról
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✒ A Helyismereti Könyvtárosok Szerve-

zete Helyi könyvtáros – helyi közössé-

gek – lokális identitás. A helyismereti

könyvtáros régi-új szerepben címmel

tartotta szekcióprogramját az Eötvös

Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy ter-

mében

Csurgó Bernadett szociológus Helyi

kultúra, lokális identitás és vidéki kö-

zösség, avagy lehet-e a kultúra és a he-

lyi örökség a vidék fejlõdésének és

megtartó erejének kulcsa? címû nyitó

elõadásában számos hazai vidéki térség-

ben végzett kutatás alapján áttekintette a

vidéki társadalomban tapasztalható

trendeket. Többek között elmondta,

hogy növekszik a (külsõ) igény a

lokalitás és vidékiség iránt, a kultúra a he-

lyi identitás szinonimájává vált. Az elõadó

szerint „a vidéki területek felemelkedé-

sének alapját a helyi kulturális erõfor-

rásokra építõ és a helyiek részvételén

alapuló fejlesztések jelentik. A lényeg: a

helyi identitás (fejlesztése, fejlõdése),

amely a helyi kulturális értékeken ala-

pul, a hely önpromóciójában, imázsépí-

tésében, a helyi közösségépítésben

hasznosul!” 

Csurgó Bernadett kutatásai során azt

tapasztalta, hogy a helyi kulturális élet

kulcsszereplõi között gyakran ott van a

helyi könyvtáros. A vidékszociológiai

kutatások feltérképezték azt is, hogy

mire büszkék a települések: népmûvé-

szet, néphagyományok, paraszti hagyo-

mányok, helyi ételspecialitás vagy gaszt-

ronómiai hagyomány, helyi tradicionális

kézmûvesség, épített örökség és a híres

emberek. Megállapítható, hogy a mûem-

lékek, múzeumok, tájházak, helytörténe-

ti gyûjtemények, valamint a fesztiválok,

rendezvények, turisztikai szolgáltatások

révén a helyi örökség, a történelmi múlt

a helyi társadalom és gazdaság részévé

válhat.

A helyi kultúra vagy kulturális örök-

ség legfontosabb szereplõi között emlí-

ti az önkormányzatok mellett a kulturá-

lis intézményeket, a hagyományõrzõ és

helytörténeti szervezeteket, csoporto-

kat. Számos kistelepülésen a könyvtár

az egyedüli kulturális intézmény. A kul-

túra alapú fejlesztés, fejlõdés kulcsa a

helyismeret és a helyi tudás, a települé-

sen élõ, mûködõ személyek intézmé-

nyek összefogása. „A helyi kulturális in-

tézmények kapacitásának, tudásának,

motivációjának kulcsszerepe van!”

Jó, ha nem felejtjük el, hogy „a kul-

turális örökség újrafelfedezése turiszti-

kai célzattal indul el, de a helyi közös-

ség és identitás megerõsítése nélkül

eredménytelen marad”.

Trendi könyvtárosok iskolája: lokál-

patriotizmus on- és offline címmel tar-

totta elõadását a helytörténész Török

András, aki magát generalistának nevez-

ve több területet is érintett a könyvek,

könyvtárak, könyvtárosok témakörébõl,

amíg eljutott a Fortepan bemutatásához.

A XXI. századi új szerepekbõl az ingye-

nességet – gondolva elsõsorban az

internetre – és az önkéntességet emelte

ki. Magyarországon az önkéntes munka

lehetõségét csak most tanuljuk, de van

olyan ország, ahol másfél évet vár vala-

ki arra, hogy az általa megpályázott ön-

kéntes munkát megkaphassa. Az elõadó

szerint az aktív helytörténész (korunk

hõse) szolgáltat, gyûjt, megoszt (tartal-
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makat) és összeköt embereket. Egy

helytörténettel foglalkozó személy, lett

légyen az helyismereti könyvtáros, ak-

kor lehet sikeres, ha megtanulja magát

és az ügyét promotálni úgy, mint akár

egy kortárs mûvész. Néhány fontos

életvezetési szabályt is megosztott a

helytörténész Simplicissimustól, aki

nem más, mint Török András „testi-lelki

jó barátja”, vagyis írói álneve. Néhány

ezek közül: „Készíts listát a kedvenc

dolgaidról, és tartsd a listát mindig fris-

sen! Ne csak tudjál mindent, de terjeszd

is újonnan szerzett tudásodat! Legyél

egyszerre generalista és specialista!”

Az utolsó jó tanács már elvezet a kö-

vetkezõ témához – „Mindig fényképezz!

Száz év múlva te leszel a múlt” –, a

Fortepan Archívumhoz, a válogatott, in-

gyenes online fotóarchívumhoz, ahol

minden kép Creative Commons CC-BY-

SA-3.0 licenc alatt, szabadon felhasznál-

ható. A 2010-ben létrejött vállalkozást

az OSA Archívum támogatta. Ötezer

képpel indult, ma hatvankilencezer-két-

száznegyvenhárom annotált, nagy fel-

bontású és letölthetõ kép kereshetõ

benne. Eddig több mint háromszáz csa-

lád, intézmény adományozott képeket

az archívumnak, az intézmények között

szerepel helytörténeti gyûjtemény, le-

véltár, múzeum és könyvtár neve. Mi ke-

rülhet be a válogatásba? Ez kurátori dön-

tés tárgya, minden, ami „jelentõségteljes”.

A képek verzóit, amennyiben informatí-

vak, szintén digitalizálják. A legújabb di-

gitális fotókat havonta kétezer darabos

csomagokban teszik nyilvánossá. Az

adatbázis elérhetõ a http://fortepan.hu/

címen. 

A Fortepan hatását mi sem bizonyít-

hatja jobban, mint az, hogy a benne

szereplõ képek a Kossuth-díjas írót,

Rakovszky Zsuzsát is megihlették:

Fortepan címû verseskötete magját a

képarchívum régi fényképeibõl kiindu-

ló versek alkotják. A könyv 2016-ban

Libri irodalmi díjban részesült. 
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Végül megtudtuk azt is, milyen jel-

lemzõi vannak a trendi könyvtárosnak –

természetesen Simplicissimus szerint:

lelkesedés a technikai újdonságok iránt;

önzetlenség; fáradhatatlanság; képesség

a kevés alvásra; önpromóció. Ezzel az

utóbbi kellékkel Csurgói Bernadett elõ-

adásában is találkoztunk, nem árt meg-

jegyeznünk! Török András elõadásának

mottója a beszámoló végére kívánkozik,

mert a fentiekbõl kiderül, hogy a „hely-

történész nem születik, hanem lesz”.

A harmadik elõadó a házigazda Eöt-

vös Károly Megyei Könyvtár Veszprém

megyei helyismereti gyûjteményének

csoportvezetõje volt. Szabóné Vörös

Györgyinek a Kapcsolatok építése a

könyvtári helyismereti munkában címû

elõadásából megtudhattuk, hogy mun-

katársaival hogyan használják fel sze-

mélyes kapcsolatrendszerüket a helyi

közösségek kialakítására, támogatására,

összefogására, mily módon mûködnek

együtt más intézményekkel, szervezetek-

kel. A kollégák mindennapi szolgáltató

tevékenységük során azt tapasztalták,

hogy fontos, hiánypótló a közvetítõ,

kapcsolatépítõ szerepük a helyismeret-

tel foglalkozók körében.

A postaláda-szolgáltatást a tapasztalat

hívta életre, a gyûjtemény falai között

rendszeresen találkozó kutatók egymás-

nak is üzenhetnek, küldeményeket to-

vábbíthatnak. Szó esett egy bizonyos

székrõl, a mesélõ székrõl, amibe ha be-

leül a látogató, azonnal elered a nyelve,

és beszélni kezd legújabb felfedezései-

rõl, kutatási eredményeirõl.

A Szellemi Kincsestár címû dedikálás-

sorozatukra olyan kortárs alkotókat hív-

tak, akiknek munkái a helyismereti gyûj-

teményben megtalálhatók. A program

egyik hozadékaként hétszázkilencven-

nyolc kötetbe került autogram, ajánlás,

ami a gyûjteményt gazdagította; másik

jelentõsége, hogy alkalom adódott a régi

barátok találkozására és új ismeretségek,

kapcsolatok teremtésére.
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A számos, együttmûködésen alapuló

program közül néhány, csak a felsoro-

lás szintjén: Középkori utazás Veszprém

vármegyében, 1009–1552 címmel több

hónapig tartó történelmi vetélkedõt szer-

veztek; a névadó, Eötvös Károly rokona-

ival évi rendszerességgel találkoznak, fõ-

ként a márciusi Eötvös-napi rendezvé-

nyeiken; elindítottak egy 2017 tavaszáig

tartó eseménysorozatot, amelyben az

Eötvös Károly munkásságához valami-

lyen módon kapcsolódó intézmények,

szervezetek összehangoltan szervezik

programjaikat.

A helyismereti csoport tagjai kiad-

ványok összeállításával, szerkesztésével

is foglalkoznak, kiemelendõ ezek közül

a példaértékû Sétál a család Veszprém-

ben kiadványsorozat, Sétál a család

Veszprémben. A zsidó múlt nyomában

címû foglalkoztató füzet és társai.

Igazi mûhelymunkát csak olyan kö-

zösségben lehet végezni, ahol a kollé-

gák tisztelik egymást, becsülik a másik

munkáját. Az elõadás során meggyõ-

zõdhettünk arról, hogy a veszprémi

helyismereti csoport ilyen. Végezetül

Szabóné Vörös Györgyi csoportvezetõ

munkatársainak köszönetet mondva,

megható szavakkal – a hallgatóság sze-

mébe könnyet csalva – méltatta nyug-

díjba vonuló kolléganõje munkáját.

Budai László könyvtárvezetõ Intéz-

ményesült „várpalotaiság”, avagy a

Krúdy Gyula Városi Könyvtár helyisme-

reti tevékenysége, lokális identitást ala-

kító szerepe címû elõadásából kiderült

az intézmény aktív közéleti szerepválla-

lása, megtudtuk, hogyan vált a városi

könyvtár a várpalotai kulturális emléke-

zetpolitika aktív alakítójává. Rendhagyó

módon az elõadó záró gondolatában

kereshetõ a magyarázat: „nem csak a je-

len kihívásainak, hanem a múltból örö-

költ kihívásoknak is meg kell felel-

nünk!”
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A rövid könyvtártörténeti bevezetõt

követõen a jelen sokrétû tevékenységé-

nek bemutatására került sor. A 2009-

ben indult Várpalotai Helyismereti Por-

tál (http://www.krudylib.hu/hirek/3)

2012-re új arculatot kapott, e-könyvtárá-

ban ma már kilencszázötven tétel van.

Itt érhetõ el a Városi Televízió archí-

vuma 1989 és 1999 közötti, digitali-

zált kazettáinak tartalomjegyzéke is. 

A könyvtár begyûjtötte a helyi Mária Rá-

dió adásainak hanganyagát is. Szintén

ebben az évben indult a helyismereti

közösség szervezése Várpalota Helytör-

téneti Albuma címmel a közösségi mé-

diában, jelenleg ezernyolcszáznegyven-

három ember találkozóhelye. A város

épített és természetes örökségének

megismertetése a cél az online helyis-

mereti vetélkedõ meghirdetésével, a te-

matikus várossétákkal.

Az elõdökhöz méltóan ápolják a helyi

Krúdy-hagyományokat, egyik kiemelt

rendezvényük a helyi gasztronómiai 

különlegességnek számító Szindbád-

vacsora, ami nem más, mint irodalmi és

konyhamûvészeti élvezetek együtt. 

A hétköznapi emberek sorsát legköny-

nyebben családi fotókon keresztül lehet

megragadni, ezért rendszeresen hirdet-

nek fotógyûjtési akciót különbözõ aktu-

ális várpalotai témák kapcsán a Család-

fakutatók Várpalotai Körével. Az egyik

legeredményesebb, a bányászattal kap-

csolatos fotógyûjtés 2013-ban volt, száz-

hatvanegy új, korábban nem látott fotó

került be a könyvtár gyûjteményébe –

sikeres fotókiállítás is készült belõlük.

Az intézmény helyismereti tevékeny-

ségét is elismerve a Krúdy Gyula Városi 

Könyvtár „turisztikai pont” lett Várpa-

lotán.

Takács Gábor nyelvész a balatoni

helytörténészek immár második alka-

lommal megrendezett találkozójáról

számolt be nagy elkötelezettséggel, lel-

kesedéssel. Elõadónk a Balaton szerel-

meseként gyakran körbejárja a tavat ke-

rékpárral, vagy hajózik a vízen. Hat éve

gyûjti a magyar tengerre vonatkozó

helytörténeti irodalmat. Úgy gondolta,

hogy jó lenne a Balaton-part helytörté-

nészeit és munkájukat egymással meg-

ismertetni. Kitartó szervezésének kö-

szönhetõen közel harminc település

képviseletében ötven hivatásos vagy

autodidakta módon tevékenykedõ hely-

történész vett részt a 2015. november

21-én Balatonedericsen, a tájházban

megrendezett találkozón. A megjelentek

beszámoltak kutatásaikról, bemutatták

publikációikat. A találkozó résztvevõi
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megállapodtak abban, hogy a jövõben

erõsítik a személyes kapcsolatokat, a

szomszédos települések kutatási ered-

ményeit megosztják egymás között. 

A fõszervezõ ötletgazda, Takács Gábor

akkor jelezte, hogy a jövõ évben is ösz-

szehívja a találkozót. A Helka sétahajó

2016. március 25-én üzemjáratban kifu-

tott a siófoki kikötõbõl, a Balatont szin-

te a teljes hosszában behajózva Keszt-

helyig vitte a part menti települések 

kutatóit, akik szakavatott idegenvezetõ-

ként mutatták be az adott partszakasz

nevezetességeit, helytörténeti emlékeit.

Takács Gábor szervezõmunkájának

„hozadékaként” épül és folyamatosan

bõvül a Balaton helytörténeti adatbázis.

Végül egy új Baranya megyei szemé-

lyi adatbázist mutatott be a pécsi Csor-

ba Gyõzõ Könyvtár két munkatársa,

Zókáné Bozsik Anna helyismereti

könyvtáros és Földesi Mihály informa-

tikus-könyvtáros. A Baranyai neves 

személyek helyi fejlesztésû, átmeneti tí-

pusú – faktografikus és bibliográfiai 

hivatkozást tartalmazó – adatbázis, a

megyéhez kötõdõ személyek életrajzi

adatait és a róluk szóló irodalom bibli-

ográfiáját tartalmazza. Jelenleg mintegy

kétezer személy adatai érhetõk el

online módon. Keresõvel és böngészõ-

vel ellátott felületen lehet eljutni a kí-

vánt személyhez. Böngészni a szemé-

lyek betûrendjében tudunk, keresni a

személyneveken kívül névváltozatra,

foglalkozásra, születési, halálozási dá-

tumra, iskolára és tudományos fokozat-

ra lehet. Az egyes személyhez tartozó

oldalon szerepel – amennyiben van

hozzá adat – a névváltozat, foglalkozás,

születési és halálozási hely, idõ, iskola,

életpálya, mûvek felsorolása, szakmai

és civil szervezeti tagság, tudományos

fokozat, lakó- és tevékenységi hely,

munkahely, kitüntetés, valamint az élet-

rajzi irodalom és az ikonográfia. Ahol

ez lehetséges, linkek segítségével eljut-

hatunk a teljes szövegû dokumentumig.

A fejlesztõk végül az admin felülettel is

megismertették az érdeklõdõket.

A Csorba Gyõzõ Könyvtár honlapjára

felkerült adatbázis szerves részét képezi

a weboldalnak, hagyományos és mobi-

los felületen egyaránt megtekinthetõ 

(elérhetõsége: http://www.csgyk.hu/

baranyai-neves-szemelyek-bevezeto/).

Végül köszönetet mondunk a veszp-

rémi házigazdáinknak, akik szeretettel,

frissen szedett meggyel, Szó-bogarászó

játékos rejtvénnyel, és a jó megfejtésért

ajándékkal kedveskedve várták a szek-

cióra érkezõket, és biztosították a hátte-

ret egy zökkenõmentesen lezajlott ta-

nácskozáshoz. ■
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✒✒  2016-ban Gyula városa volt a nyolc-

vanhetedik ünnepi könyvhét és a tizen-

ötödik gyermekkönyvnapok hivatalos

vidéki helyszíne. Önmagában ez az

adat talán nem sokat mond olvasójá-

nak, éppen ezért néhány dologgal ár-

nyalni érdemes a közlést.

Az elmúlt idõszakban hasonló meg-

tiszteltetés érte Székesfehérvárt, Szege-

det, Gyõrt, mely városokkal nagyságban

Gyula nem vetekedhet, bár kétségtelen,

hogy hírneve van a településünknek. 

A gyulai könyvhetet évrõl évre a Mo-

gyoróssy János Városi Könyvtár szerve-

zi, amelynek kollektívája így rendelke-

zik némi rutinnal, ám ettõl függetlenül

komoly kihívásnak érezte minden mun-

katársunk, hogy hivatalos helyszínként

megfelelõ, méltó programot valósítsunk

meg. Ráadásként (ez talán a Magyar

Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egye-

sülése számára is pozitívumként hatott

a választásban) 1836-ban Mogyoróssy

János, a Wenckheim-uradalom gazda-

tisztje a gyulai katolikus iskolában aján-

dékozással nyilvános könyvtárat hozott

létre, ami egyben azt is jelenti, hogy

könyvtárunk 2016-ban ünnepli alapítá-

sának száznyolcvan éves évfordulóját.

A Várfürdõ, a Várszínház, s újabb elem-

ként a Gyulai Almásy-kastély Látogató-

központ kínálatával nem könnyû verse-

nyezni, s a városi könyvtárnak ez nem

is feladata, ám ez alkalommal vala-

mennyien úgy gondoltuk, szeretnénk

picit a rivaldafénybe kerülni.

A könyvhét rendezvénye Gyulán ál-

talában valóban egy hét szokott lenni,

melynek során naponta egy, legfeljebb

két program zajlik, s rendszerint kétna-

pos szabadtéri könyvkiállítást és vásárt

tartunk a városközpontban felállított



sátrakban. Ebben az esztendõben eltér-

tünk a hagyományoktól, s három napon

keresztül szabadtéri kiállítás és vásár

mellett kínáltuk rendezvényeinket az

érdeklõdõknek. Gyulán népszerû a kor-

társ irodalom, több alkotó is kötõdik a

városhoz. Szabadtérre tervezett hivata-

los megnyitónkhoz természetes módon

gondoltunk tehát olyan szerzõre, köny-

ves szakemberre, aki városunk szülötte.

Az egyeztetések végeredménye az lett,

hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyv-

terjesztõk Egyesülése elnökségi tagja-

ként Katona Ildikó köszöntötte az ér-

deklõdõket, majd a Gyulára gyakran

hazalátogató Szabó Tibor Benjámin író,

az Athenaeum Kiadó fõszerkesztõje tar-

totta meg elgondolkodtató nyitóbeszé-

dét a szép számú közönségnek. (Ma-

gunk között jegyzem meg, hogy Tibor

könyvtár szakot is végzett, s egykor 

kollégaként szakmánkban dolgozott:

emiatt még szívesebben láttuk õt prog-

ramunkon.)

Az esztendõ során több alkalommal

is igyekszünk felhívni a figyelmet alapí-

tásunk száznyolcvanadik évfordulójára.

A Gyulán mûködõ Békés Megyei Levél-

tár munkatársaival már 2015 õszén el-

határoztuk, hogy közös szervezéssel

megvalósítunk egy szakmai tanácsko-

zást, amelynek apropóját az évforduló

adja. A könyvhét elemeinek összeállítá-

sakor pedig kézenfekvõnek tûnt, hogy

a tanácskozást ekkorra idõzítsük. Így a

június 9-én 10 óra 30-tól megtartott hi-

vatalos megnyitót követõen, 11 órától

került sor a konferenciára könyvtárunk

díszes Simonyi-olvasótermében. A Gyu-

la, a könyves kultúra városa címmel le-

KLL • 2016/08

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK22



zajlott tanácskozáson Kósa László

(egyébként szintén egykor Gyulán élt)

akadémikus és Dusnoki-Draskovich Jó-

zsef egyetemi adjunktus elõadása mel-

lett a levéltár három munkatársa, Héjja

Julianna Erika, Erdész Ádám és Bódán

Zsolt beszélt a könyvtár alapításáról, a

város könyves hagyományairól, míg

Elek Tibor irodalomtörténész a jelenko-

ri gyulai irodalomról, írókról beszélt a

hallgatóságnak.

Természetesen nem akarom prog-

ramról programra elsorolni a rendezvé-

nyeket, de néhány momentumot azért

szeretnék kiemelni. Az idõjárás kegyes

lévén hozzánk, minden tervezett prog-

ramot meg tudtunk tartani. Ez szám 

szerint – nem ideértve a szabadtéri

könyvkiállítást és vásárt – összesen hu-

szonkét eseményt jelentett, melyeken

közel kétezer résztvevõt regisztráltunk.

Vendégünk volt Péter Erika író, költõ;

Szabó Tibor Benjámin író, fõszerkesztõ;

Kele Dóra, az InstaVers kötet szerkesz-

tõje; Sebestyén Ilona, a Nap Kiadó igaz-

gatója; Gróh Gáspár irodalomtörténész;

Jankovics Marcell Kossuth-díjas alkotó;

Csomós Éva újságíró; Berg Judit József

Attila-díjas író; Kötter Tamás író; Kiss

Ottó József Attila-díjas költõ, író, Lovász

Andrea és Kiss László író (mindhárman

gyulaiak); Basch Péter slammer, költõ;

Laboda Róbert slammer, költõ; Molnár

Krisztina Rita író, Luzsi Margó könyvtá-

ros kollégánk Egerbõl; valamint Jeanne-

Marie Wenkcheim Dickens grófnõ. 

Külön örömmel vettük, hogy az aradi

Kölcsey Egyesület vezetõi és alkotói két
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napon át velünk voltak: Jankó András,

Csanádi János, Berecz Gábor, Brittich

Erzsébet, Szabó Péter és Szép Mária Te-

rézia képviselte õket. De nem feledkez-

hetünk meg a Zrínyi Kiadóról sem,

amely köteteivel és bemutatójával részt

vett programunkban. Szabadtéri koncer-

tet adott a Téglás Zenekar, a Gyulai Ifjú-

sági Fúvószenekar, a Palinta Együttes,

valamint a Mentés Másként Együt-

tes. Igazi csemege volt a záró program,

amelyre bizony csak tizennyolc éven fe-

lülieket vártunk. Elek Tibor József Atti-

la-díjas irodalomtörténész, a Bárka fo-

lyóirat fõszerkesztõje erre az estre a 

folyóirat íróinak, verselõinek erotikus

mûveibõl válogatott egy felolvasóestre

valót. A mûveket az írók, illetve közre-

mûködõ színészek tolmácsolásában

hallhatták az érdeklõdõk, egy fáklyafé-

nyes kerti parti keretében.

A programsorozat lezárását követõen

többen is elismeréssel illették munkán-

kat. Magam persze sosem vagyok elé-

gedett, hiszen azt szeretném, ha min-

den eseményt teltházas érdeklõdés 

kísérne. Belegondolva azonban, hogy

mindeközben színházi elõadások, csa-

ládi napok, testvérvárosi küldöttségek

fogadása és hivatalos rendezvények is

zajlottak városunkban, nem is beszélve

a foci-Eb kezdetérõl, úgy érzem, nem

lehet okuk panaszra. Különösen jó ér-

zés volt olyan résztvevõvel találkozni az

egyik programunkon, aki kifejezetten a

rendezvényünk miatt utazott Gyulára 

a fõvárosból. (Kétszázhúsz kilométer

azért nem csekély út!) Egyelõre azon-

ban hasonló szervezésre nem készü-

lünk a közeljövõben. Talán húsz év

múlva, hiszen mégiscsak kétszáz éve-

sek leszünk! ■
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✒✒  Idén június 9-e és 13-a között tartot-

ták a nyolcvanhetedik ünnepi könyvhe-

tet. A világon számos fesztivál, ünnep

keretében méltatják a könyvet, hisz azt

mondják, ez az emberiség egyik legna-

gyobb értéke. Magyarországon Supka

Géza javaslatára 1927 óta rendeznek

minden évben könyves ünnepet. Ezen

a héten az irodalom képviselõi, írók,

költõk, kiadók különleges alkalmakkal

népszerûsítették a könyveket és az ol-

vasás örömét.

Kiskunfélegyházán az elsõ magyar

könyvhét rendezését Roykó Viktor

könyvkereskedõ vállalta, 1929-ben. Az

1940-es és ’50-es évekbõl alig van nyo-

ma a könyv ünnepének. Az 1950-es

évek vége és a ’60-as évek eleje válto-

zást hozott a könyvnapok megrendezé-

sében. Ebbõl az idõbõl kiemelkedik az

1966-os ünnepi könyvhét, amelynek

megyei megnyitóját Félegyházán ren-

dezték. Az 1990-es években megújítot-

tuk a helyi könyvhét programjainak

szervezését. 1994-ben elsõ alkalommal

telepedtünk ki önálló sátorral a könyvtár

elé és kínáltuk mind a könyvtár, mind a

város által kiadott helytörténeti kiadvá-

nyokat. 1995-ben Urbán Miklósné össze-

állította a Könyvnapok – Könyvhetek 

Kiskunfélegyházán 1929–1995 címû

bibliográfiát, és kiállítást rendezett doku-

mentumokkal, fotókkal bemutatva a

könyvnapok történetét.

2016-ban könyvtárunk ismét gazdag

programot szervezett a helyi ünnepi

könyvhét alkalmából. Május 31. és június

17. között a városi könyvtár, a Móra Fe-
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renc Közmûvelõdési Egyesület, a Kiskun

Múzeum, a Bestseller, a Parakletos és a

Gabriella könyvesboltok a könyvtár elõt-

ti sátrakban kínálták kiadványaikat.

Május 31-én Juhász István, városunk

díszpolgára Szerváctól Ábrahámig címû

új könyvét mutattuk be ünnepélyes ke-

retek között. Városunk polgármestere,

Csányi József köszöntõjét követõen a

Móra Ferenc Gimnázium tanárai olvas-

tak fel a könyvbõl részleteket.

Az ünnepi könyvhét alkalmából láto-

gatott Kiskunfélegyházára Dóka Péter

Csukás István-díjas gyermek- és ifjúsági

író, aki találkozott a város diákjaival. Az

író-olvasó találkozón kötetlenül beszél-

getett a fiatalokkal, és hamar megtalálta

a hangot ezzel a korosztállyal. Sok kér-

déssel álltak elõ, amiket az író õszintén

meg is válaszolt. Sorra vették az eddig

megjelent könyveit, és arról faggatták,

hogy miért választotta ezt a szakmát. 

A tanév végére elhoztuk és ajánlottuk

az iskolák számára a Móra Kiadó által

összeállított és vándoroltatott Lázár Er-

vin- és Janikovszky Éva-kiállítást. A köz-

nevelési intézmények éltek azzal a le-

hetõséggel, hogy év végén diákjaik

megtekinthessék e színvonalas tárlato-

kat. A kiállításokon életútjuk, személyes

tárgyaik, idegen nyelvû könyveik egy-

aránt láthatók voltak.

Június 2-án a Csongrádi Versmondó

Köre tagjai – akik rendszeres vendé-

gei a városi könyvtárnak – nevettették

meg a közönséget. Vidám, zenés irodal-

mi estjük sok kellemes percet szerzett

az érdeklõdõknek. Több humoros vers,

novella, történet és dal hangzott el elõ-

adásukban.
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Pataki Éva íróval, forgatókönyvíróval

is találkozhattak a félegyháziak, az elõ-

adás a Családok, nõk, nagymamák cí-

met viselte. A szerzõ mesélt a hallgató-

ságnak az életérõl, azon belül a filmvi-

lágról és az irodalom iránti szeretetérõl.

Június 17-én újabb könyves szek-

rényt avatott a kiskunfélegyházi Petõfi

Sándor Városi Könyvtár. A városban ez

a negyedik OlvasLak, amelyet ez alka-

lommal a Móra téren állítottunk fel.

Azért választottuk ezt a forgalmas, de

mégis alkalmas helyet, mert mindenkit

buzdítani szeretnénk az olvasásra. 

A könyves szekrényt Móra Ferenc szob-

ra mellett, a padok közelében helyez-

tük el. Bárki kivehet a ház alakú köny-

vespolcból egy-egy kiadványt, elolvas-

hatja, haza is viheti, és persze más

könyvet is hozhat cserébe. A korábbi

kezdeményezésünk sarkallt bennünket

arra, hogy egy újabb OlvasLak-ot ad-

junk át a város közönségének. ■
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✒✒  Supka Géza halálának hatvanadik év-

fordulója alkalmából, a nyolcvanhetedik

ünnepi könyvhét egyik programjaként 

a könyvnapok „atyjára” emlékeztünk a

Vörösmarty Mihály Könyvtár (VMK) ol-

vasótermében rendezett kiállítással.

Kiállításunk elsõ része felidézte az

utolsó magyar polihisztor életét, mun-

kásságát, második része pedig a párat-

lanul értékes Supka-féle lapkivágat-

gyûjteményt mutatta be, továbbá a

helyismereti gyûjtemény székesfehérvá-

ri könyvnapokhoz kapcsolódó fényké-

peibõl adott ízelítõt.

Supka Géza 1883. április 8-án szüle-

tett Budapesten, középosztályból szár-

mazott. Az elemi iskolát, a gimnáziumot

Szatmárnémetiben végezte. Egyetemi

tanulmányait a budapesti tudomány-

egyetem német–történelem szakán

kezdte el, majd Grazban és Bécsben ta-

nult régészet–mûvészettörténet szakon,

végül Kolozsváron szerzett diplomát.

1904-ben a Magyar Nemzeti Múzeum

régiségtárában kezdte szakmai pályafu-

tását. Hamarosan külföldön is elismer-

ték munkásságát, több figyelemre méltó

szakmai írást publikált, és régészeti,

mûvészettörténeti elõadásokat tartott

európai egyetemeken. 1918 õszétõl a

Károlyi-kormány követe és meghatal-

mazott minisztere volt Prágában.

A kommün bukását követõen Ausztriá-

ba költözött. 1921-ben elbocsátották

múzeumi állásából, így az újságírás és

az irodalom felé fordult. 1926-ban meg-

alapította a Literatúra címû, új típusú,

magazinszerû irodalmi, kritikai folyóira-

tot, amelyet 1938-as betiltásáig szer-

kesztett. Számos könyve és tanulmánya

jelent meg. A Polgári Demokrata Párt

egyik vezetõje volt, és fõszerkesztõje a

párt által alapított, Világ címû napilap-

nak. 1945-tõl nemzetgyûlési, majd 1945

és 1949 között országgyûlési képviselõ

volt, az MTA levelezõ tagja és a magyar-

országi szabadkõmûves Symbolikus

Nagypáholy nagymestere. Az Írók Gaz-

dasági Egyesületének megalapítója.

1929-ben az õ kezdeményezése nyo-

mán rendezték meg az elsõ magyaror-

szági könyvnapot. 1945-ben a Magyar

Nemzeti Múzeum elnökeként rehabili-

tálták. Közírói mûködése elismerése-

képpen 1948-ban a Magyar Újságírók

Szövetségének egyik alelnökévé válasz-

tották. Az MTA átszervezése során 

elvesztette tagságát, 1989-ben rehabili-

tálták. 1949-ben a közéletbõl és az iro-

dalmi életbõl is visszavonult. 

A kiállításon az életútjának ezekhez a

legfontosabb mozzanataihoz kapcsoló-
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dó fényképek, cikkek közül válogattunk.

Unokájától, Bényi Eszter textilmûvésztõl

a családi hagyatékban õrzött dokumen-

tumok másolatai, vagy a Literatúrában

és másutt megjelent írások a könyvna-

pokról, az Írók Gazdasági Egyesületérõl

egészen Supka Géza publikációinak sa-

ját maga által összeállított bibliográfiájá-

ig. A kiállított tablókon híres emberek,

köztük Márai Sándor, Bartók Béla, Ká-

rolyi Mihály vagy Csinszka Supkának írt

leveleit is olvashattuk, de láthatók vol-

tak a hagyatékából rendelkezésünkre

bocsátott eredeti dokumentumok, köz-

tük a Világ címû napilap egyik példá-

nya és Supka-karikatúrák.

A Supka-gyûjteményt 1995 óta õriz-

zük könyvtárunkban, Supka Géza lánya,

Supka Magdolna adományozta intézmé-

nyünknek édesapja hazai és külföldi la-

pokból kivágott cikkeit. A magyar, an-

gol, német, francia, olasz újságokból az

1920-as évektõl kezdõdõen egészen

1948-ig készültek a kivágatok vallási,

politikai, természettudományos, techni-

kai és mûvészettörténeti témában, ösz-

szesen több mint százezer. Ezek egy ré-

széhez az Új Világ, a Magyar Hírlap, a

Pester Lloyd és a Literatúra szerkesztõ-

ségében jutott hozzá, ahol központi saj-

tófigyelõ szolgáltatásra fizettek elõ. 

A gyûjtemény jelentõsebb részét viszont

õ maga vágta ki és látta el jegyzeteivel.

A júniusi emlékkiállításunk keretében

bemutatott, többségében eredeti lapki-

vágatok nagyobb része az elsõ világhá-

borús évforduló révén a nagy háború

idõszakához kötõdik, illetve egy-egy

tablón Székesfehérvárhoz, Aba-Novák

Vilmoshoz és a könyvnapokhoz kap-

csolódó kivágatokat állítottunk ki.

A kiállítás megnyitóján mutatta be

Bényi Eszter Supka Gézának a könyv-

hétre megjelent, Egy elforgácsolt tudós

élet címû, 1952-ben írt naplóját, amelyet

õ fedezett fel a hagyatékban (szerk.

Féja Endre, Nap Kiadó, 2016. 149 lap.).

A napló – számos anekdotikus, ám igaz

történetet felelevenítve – élvezetes be-

tekintést nyújtott Supka Gézának a 

Magyar Nemzeti Múzeumban eltöltött

éveibe.

A kiállítást rendezték: Arató Antal és

a VMK helyismereti csoportjának mun-

katársai, Farkas Edit, Hajdu Hajnalka,

Szõnyegi Hajnalka. ■
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✒✒  A Somogyi-könyvtár 2007 óta vesz

részt a Múzeumok Éjszakája programso-

rozaton. A régi, ritka és értékes külön-

gyûjtemények mellett ilyenkor a gyer-

mekkönyvtár, a könyvkötészet és az 

olvasószolgálat részlegei is kiállítások-

kal, bemutatókkal készülnek. A múzeu-

mok „könyvtári” éjszakáján minden év-

ben helyt adunk külsõ partnereknek is.

Az elõzõ évek divatbemutatója és vér-

adása után idén a szegedi tûzoltóság

mutatkozott be, és várta a Dóm téren, a

könyvtár épülete elõtt az érdeklõdõ

szegedieket interaktív sátrával.

A helyismereti gyûjtemény munka-

társait a kezdetektõl az az elv vezérelte,

hogy minél sokszínûbben mutassák be

a gyûjtemény anyagát. A tárlókban, az

asztalokon üveglapok alatt a legszebb,

legritkább fotók, aprónyomtatványok,

kéziratok, oklevelek voltak megtekint-

hetõk. A szegediek és az idelátogatók

számára minden évben bemutatjuk az

1879-es szegedi nagy árvíz pusztítását,

majd az azt követõ újjáépítést ábrázoló

képsorozatokat.

(1879. március 12-én Szeged hatezer

házából csak közel háromszáz maradt

éppen. A lakosság – köszönhetõen az

elõzetes tájékoztatásnak – el tudott me-

nekülni. A város újjáépítése közel öt

éven át tartott. Az eredményét megte-

kintette I. Ferenc József osztrák császár

és magyar király, és egyben avatta fel a

közintézményeket, köztük a Somogyi-

könyvtárt 1883-ban.)

A felvételek minden évben nagy si-

kert aratnak látogatóink körében, hosz-

szasan elidõznek a képek elõtt és be-

szélgetnek az eseményekrõl. Néhány
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éven át próbálkoztunk tematikus tárla-

tok készítésével, amikor csak egy évti-

zedet, esetleg egy évszázadot és annak

gyûjteményünkben megtalálható doku-

mentumait emeltük ki. 

Legnépszerûbb tárlatunk a Monar-

chia idõszakát megidézõ Boldog béke-

idõk címet viselte. Az éjszakákon, ami-

kor lehetõség adódott, igyekeztünk 

tárgyakkal is színesíti papír alapú doku-

mentumainkat. Segítségünkre volt Babik

Barna szegedi orvos, magángyûjtõ, aki

felbecsülhetetlen értékû és megszámlál-

hatatlan mennyiségû tárggyal rendelke-

zik Szegedrõl és Európából. Nem tud-

tunk olyat kérni, amit ne tudott volna

teljesíteni. A Somogyi-könyvtár több

tárlatát támogatta már régiségeinek érté-

kes darabjaival.

Az idei év Szegeden az ókor, a gla-

diátorok és Pompei körül forog. Mivel a

helyismereti gyûjtemény nem rendelke-

zik az ókorból származó dokumentu-

mokkal, így meg sem próbáltunk csatla-

kozni a város központi témájához. 

Lehetõségeinket mérlegelve inkább újra

a tematikus megoldást választottuk,

ezért a katasztrófák és megrendítõ ese-

mények bemutatását vállaltuk, így még-

is sikerült csatlakoznunk Pompei világá-

hoz. Szeged város történetében olyan

eseményeket kerestünk, amelyek a la-

kosságból nagy visszhangot és érzelme-

ket váltottak ki. Mindezt hétszer. Így lett

az ez évi tárlatunk címe: Szeged 7szer.

Június 25-én éjszaka, a helyismereti

gyûjtemény bemutatóján hét, 1879 és

2006 között történt szegedi eseménnyel

ismerkedtek meg azon látogatóink, akik

nem a foci-Eb meccseit választották es-

ti programul. A fent említett, 1879-es

szegedi nagy árvízzel induló tárlatot a
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2006-os tiszai árvíz képei zárták. Az idõ-

rendben elhelyezett, színkódokkal jelölt

témákat fõként eredeti felvételek, sajtó-

másolatok és kötetek segítségével mu-

tattuk be. Megfáradt olvasóinkat külön-

bözõ játékokkal, puzzle-lal és „felnõtt

színezõs” foglalkoztatóval vártuk. 

Az egyestés kiállításon az alábbi ka-

tasztrófákat mutattuk be:

• Az 1879. márciusi nagy árvíz (fotó-

kon).

• Az 1907-es dorozsmai vonatszeren-

csétlenség (a Vasárnapi Újságban meg-

jelent korabeli sajtóhíradások segítségé-

vel).

• Przemysl ostroma az elsõ világhá-

ború idején (a Móra Ferenc egykori

igazgatónk és lapszerkesztõ közremû-

ködésével összegyûjtött levélgyûjte-

mény, amelyet az erõdítményt védõ

szegedi katonáknak küldtek volna egy

külön lapszámban). A vár elestével a

szegedi katonák fogságba kerültek, és

ezeket a leveleket nem olvashatták.

Szeged és környéke lakosait folyamato-

san tájékoztatta a sajtó szeretteik hely-

zetérõl. A Móra által beszolgáltatott,

száztizenöt darabból álló levélgyûjte-

mény szépen illusztrálja, hogy nagy elõ-

dünk milyen fontosnak érezte már a há-

ború ideje alatt a kordokumentumok

megõrzését.

• A következõ esemény már a máso-

dik világháború légi rombolása. A kiál-

lított fotók az 1944 nyarán Szegedet

érintõ bombázásokat mutatják be. Meg-

rázó képsorozatokon látható a várost

ért pusztítás. Az eredeti fotókat üveg-

lapokkal fedtük le, állományvédelmi

okokból.

• Az 1956-os forradalom, melynek a

szegedi eseményeit ábrázoló képgyûjte-

mény egy megrázó, a késõbbi megtor-

lást bemutató propagandaplakáttal egé-

szült ki.

• 1968-ban a Szegedhez közeli –

majd késõbb a városhoz csatolt – Al-

gyõn gázkitörés történt, melyet csak
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több hetes küzdelemmel sikerült elolta-

ni. A látványos kitörést és oltási-men-

tési munkálatokat az MTI és a helyi 

napilap, a Délmagyarország fotósai

örökítették meg. Az esemény bemutatá-

sához felhasználtuk az európai digitális

archívumokat is;

• Végül egyéjszakás tárlatunkat az

1970-es és a 2006-os tiszai árvizeket be-

mutató képsorozatunk zárta.

A helyismereti gyûjtemény olvasóöb-

lét – a kötészeti és mûszaki munkatár-

sak segítségével – a korszak plakátjaival

díszítettük. A plakátok az 1950-es évek

munkabiztonsági és balesetvédelmi ok-

tatásáról szólnak.

A bemutatott szegedi események

mellett a témáról szóló olvasnivalót,

kölcsönözhetõ köteteket és online el-

érési lehetõségeket is bemutattunk az

érdeklõdõknek.

Múzeumi éjszakánkon számos visz-

szatérõ látogatónk van, aki már elõre

érdeklõdik afelõl, hogy mivel várjuk az

adott évben, illetve lelkünkre köti, hogy

ugye megint lesz az 1879-es szegedi

nagy árvíz képbemutatója.

A Somogyi-könyvtár évrõl évre szí-

nes programkavalkáddal várja a hozzá

betérõket. Egyre nagyobb a verseny a

városban. Egyre több intézmény csatla-

kozik a programsorozathoz. Ahogy a

helyismereti gyûjtemény, úgy az egész

könyvtár igyekszik megújulni minden

évben. Új és új programokkal, játékok-

kal, kiállításokkal várjuk a látogatókat.

Az elmúlt évek azt mutatják, hogy siker-

rel tesszük mindezt. A látogatók száma

a nagy konkurenciaharc ellenére sem

csökken.

2016-ban a rendezvény sikeres volt,

készülünk a 2017-es év éjszakájára. ■
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✒ Abban a szerencsés helyzetben va-

gyok, hogy egy új iskola új könyvtárá-

ban dolgozhatok, vagyis nagyon sok

mindent alakíthatok a saját elképzelése-

im, ötleteim szerint – természetesen a

mindenkori jogszabályok, elõírások fi-

gyelembevételével, de mégiscsak sza-

badon. Hivatalosan 2015. február 1. óta

vagyok könyvtárpedagógia-tanár, bár

már elõtte is iskolánk könyvtárában

dolgoztam. Igazi kezdõ vagyok, tanuló

fázisban. Hiába volt nagyon jó a pécsi

képzésünk, a gyakorlatban mégis ren-

geteg az elsajátítandó ismeret. 

Emiatt is nagyon fontosnak tartom,

hogy gyakorlott, „harcedzett” kollégák-

kal kerüljek kapcsolatba, például azál-

tal, hogy idén év elején beléptem a

Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE)

tagjai közé. Ez nem is volt kérdés szá-

momra, ráadásul ezt a lépést tankerüle-

tünk is fontosnak tartotta, hiszen fedez-

ték a belépési költséget, amiért hálás

vagyok. Nagyon vártam a Nemzeti Kul-

turális Alap (NKA) által támogatott elsõ

szakmai napot, amelyen végre én is

részt vehettem. Biztos voltam benne –

és nem is csalódtam –, hogy rengeteg

érdekes elõadást fogok hallani, és hogy

a legtöbbet a gyakorló kollégákkal való

beszélgetésekbõl fogok tanulni. Na-

gyon örültem annak, hogy végre sze-

mélyesen is találkozhattam azokkal a

kollégákkal, akiknek neve a különbözõ

szakmai fórumokról, levelezésekbõl,

szakirodalomból már ismerõs volt. Jó

volt találkozni Kámán Veronikával, ta-

valyi könyvjelzõcsere-partneremmel is! 
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A Nyilvántartások az iskolai könyv-

tárban címmel megszervezett szakmai

naphoz az Oktatáskutató és Fejlesztõ

Intézet (OFI) mintaboltja biztosított

megfelelõ helyszínt. Szakmári Klára, a

KTE elnöke bevezetõjében elmondta,

hogy a szakmai napot valóban könyv-

társzakmai napnak tervezték, hiszen a

témák nagyon gyakorlatiasak voltak, és

az elõadók is mind gyakorló kollégák.

Rendkívül hasznosnak tartottam mind-

járt az elsõ két elõadást, az iskolai

könyvtár mûködési dokumentumairól

(Örményiné Farkas Andrea, Pataky

Mariann), illetve a tankönyv-tárról

(Savanya Ildikó). A saját dokumentu-

mainkat, amelyeket magam készítettem

el az itt kapott javaslatokkal, ötletekkel

ki fogom egészíteni. Már tudom, ho-

gyan és mire kell hivatkoznom, ha

szükség lesz rá a könyvtár és a haszná-

lók érdekében, mihez kell igazodnom,

mit kell feltétlenül szem elõtt tartanom,

mi az, ami szerencsés, ha benne van. 

A hallottak alapján mindenképpen újra

fogom fogalmazni ezeket a dokumentu-

maimat. 

Savanya Ildikó tankönyv-tárral kap-

csolatos elõadása különösen hasznos

segítség volt számomra, mert én ugyan

tankönyvfelelõs nem vagyok, de ter-

mészetesen foglalkozom a tanköny-

vekkel, és sajnos, mivel nincs az egész

tankönyvrendelési folyamatra teljes rá-

látásom, az én munkám is meglehetõ-

sen nehéz ebbõl a szempontból. El-

hangzott többször is, hogy jelenleg a

tankönyv-felelõsök munkája nagyon
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nehéz, összetett, nincs megbecsülve

sem anyagilag, sem erkölcsileg, viszont

a felelõsségük óriási. Ebben az elõ-

adásban, de még inkább Savanya Ildi-

kó délutáni, a tankönyv-tári szabályzat-

tal kapcsolatos szekció-elõadásában

nagyon sok gyakorlati útmutatót,

konkrét példát kaptunk a tankönyve-

zéssel kapcsolatban. 

Rónyai Tünde a leltározás rejtelmei-

be vezetett be bennünket, szintén több

gyakorlati tanáccsal. Újonnan nyílt

könyvtárként nálam még nem került

szóba a leltár, de ha aktuális lesz, akkor

az elhangzottakat figyelembe véve már

sokkal könnyebb dolgom lesz. 

Violáné Bakonyi Ibolya és Viola Ernõ

csurgói könyvtárostanárok elõadása

számomra nagyon meghatóan, mélysé-

ges tiszteletrõl és szakmai alázatról ta-

núskodva mutatta be rendkívül értékes

iskolai különgyûjteményüket. Ez a

munka hihetetlenül sok energiát kíván

és igazán megbecsülésre, elismerésre

méltó! 

Az iskolatörténeti gyûjtemény szer-

vezésével, az iskolai könyvtárak és az

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet – Or-

szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

(OFI-OPKM) együttmûködési lehetõsé-

geivel kapcsolatos tudnivalókról tájé-

koztatott Borostyániné Rákóczi Mária

fõkönyvtáros. Szó esett az OFI-OPKM

adatbázisairól, iskolatörténeti-nevelés-

történeti kutatásokról és az együttmû-

ködési területekrõl (pl. gyûjteményépí-

tés, archiválás, feltárás, szaktájékoztatás

stb.).  
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A szünet után párhuzamos szekció-

elõadásokon vehettünk részt. A külön-

bözõ integrált könyvtári szoftverekkel

való leltározást követhettük nyomon, il-

letve a második szekcióidõben az isko-

latörténeti gyûjtemény gyarapítása és

nyilvántartása, a tankönyv-tári szabály-

zat vagy a gyûjtõköri szabályzat témák

közül választhattunk. Számomra nem

volt könnyû az elõzetes választás, hi-

szen mindegyik téma érdekesnek és

hasznosnak tûnt. Végül a tankönyv-tári

szabályzattal foglalkozó szekciónál ma-

radtam, és mint ahogy már írtam, nem

csalódtam, hiszen egy nagyon gyakorla-

tias, sok jó ötletet és saját tapasztalatot

megosztó elõadást hallhattam Savanya

Ildikótól. A napot aktualitásokkal, a kö-

zeljövõ programjaival zártuk.

Az elsõ szakmai napomon igazán jól

éreztem magam, rengeteg hasznos dol-

got tudtam meg, nagyon jó ötleteket

hallottam. Mindig öröm, ha tapasztalt

kollégáktól tanulhatok, és ez már gya-

korlatilag a Budapestre vezetõ vonat-

úton elkezdõdött, hiszen Baranyából

többen is utaztunk együtt. Ahogy egyik

kolléganõnk említette, nagyon fontos a

jó közösség, az, hogy ne maradjunk

egyedül a problémákkal, legyen kivel

megosztani, megbeszélni. Ezt éreztem

az egész nap folyamán: ez egy nagyon

jó közösség, ahol senki sem marad

egyedül, bármelyikünk bátran kérhet

segítséget, ha valahol elakad. Számom-

ra nagyon hasznos volt ez a nap, lelke-

sen, új ötletekkel gazdagodva jöttem

haza. ■
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