
RECENZIÓK 

Jaki László: A magyar neveléstudomány 
forrásai 

A tájékoztatásügynek az utóbbi évtizedekben az egyik legfőbb dilemmája, hogy 
miképpen tudja biztosítani a különböző tudományterületeken rendelkezésre álló, a tá
jékozódást, kutatást segítő eszközök, források, szolgáltatások feletti áttekintést, 
napjainkban számtalan referenszmű, lexikon, adattár, forrásértékű jegyzetekkel ellá
tott kézikönyv, bibliográfia, repertórium, különböző céllal készített jegyzék stb. ké
szül, illetve jelenik meg, melyekben a rögzített ismeret, információ gyakran azért nem 
hasznosul, mert a használóknak egyszerűen nincs tudomásuk e művek létezéséről. Az 
áttekintés nehézsége azonban nem csupán e forrásművek nagy számából adódik, 
hanem hozzájárul ehhez a műfajok széles választéka, sokfélesége, a források közre
adásának rendszertelensége, a nem ritkán tapasztalható rövid életű, félbemaradt kez
deményezés is. 

E probléma megoldására született meg még a múlt században a másodfokú tájékoz
tatás eszköze, a bibliográfiák bibliográfiája. E műfajnak az elmúlt félévszázad során 
számos típusa alakult ki a csupán regisztrálásra törekvő, a leginkább Besterman által 
reprezentált összeállításoktól egészen a Malclés révén meghonosított guideokig. A 
szakirodalom és forrásanyag gazdagsága azonban ma már egyre kevésbé teszi le
hetővé ilyen enciklopédikus, a tudományok teljes körét felölelő bibliográfiai kalauzok 
készítését. Megoldást jelenthetnek viszont, különösen a társadalomtudományok és 
humaniórák területén a csupán egy-egy területre koncentráló, annak forrásait és 
szakirodalmát feltáró és elemző kalauzok készítése. E bibliográfiai műfajt, mely az 
összeállítótól magas szintű szakmai és filológiai felkészültséget, nagy pontosságot és 
körültekintést igényel, a hazai könyvészetek sorában mind ez ideig Kosáry Domokos 
„Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába" című kiemelkedő, példaér
tékű munkája képviselte. 

Hasonló feladatra vállalkozott Jaki László a pedagógia területén „A magyar neve
léstudomány forrásai" című kézikönyv elkészítésével. Már most, elöljáróban megál
lapíthatjuk, hogy a szerző a bibliográfiai kalauzokkal szembeni elvárásoknak maxi
málisan eleget tett. Jaki László munkájának áttanulmányozása két alapvető felisme
résre késztet: e kézikönyv révén talán először szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a 
hazai neveléstudomány milyen hihetetlenül gazdag forrásanyaggal, szakirodalommal 
rendelkezik, s ugyanakkor az összeállítás rávilágít arra a körülményre is, hogy a pe
dagógia milyen sok szálon kapcsolódik más szaktudományokhoz, s ennek követ
kezményeként a neveléstudományi szakirodalom milyen szórtan jelenik meg. E két 
adottság fokozottan indokolta e rendszerező munka közreadását. 

Jaki László gyűjtő és feldolgozó munkájában teljességre törekedett. Minden elér
hető dokumentumot regisztrált, arra vállalkozott, hogy lehetőleg a pedagógiai for
rásanyag teljes választékát prezentálja. Ennek érdekében nem szorítkozott csupán a 
neveléstudományi könyvészeti anyag leírására, hanem a határterületek, a kapcsolódó 
tudományok mindazon információs segédleteit is felvonultatja művében, melyekben 
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pedagógiai forrásra, adatra bukkanhatunk. Gyűjtőmunkáját időbeli határok nem 
korlátozták, „meggyőződésünk ugyanis, hogy napjainknak nincs olyan pedagógiai 
problémája, amelyeknek ne volnának évtizedes vagy éppen évszázados előzményei" 
- írja ő maga kötetének bevezetőjében. 

Az irodalom feltárásában nem állt meg a regisztrálás szintjén, hanem az egyes mű
veket szövegbe ágyazva, értékelő észrevételekkel ellátva közli, megadva ugyanakkor 
a használónak a teljességből való választás lehetőségét. 

A bibliográfián belül az anyag tematikus elrendezésben található. Bevezetőben az 
általános könyvészeti munkák felsorolását találjuk, bár itt némi következetlenség 
folytán a ciklus-bibliográfiák sorából néhány fontos mű (pl. RMK, RMNy, Petiik 
1712-1860, Kiszlingstein 1876-1885) kimaradt. Nagyon gazdag és máshol nehezen 
fellelhető forrásanyagot találunk a tankönyvek és iskolai értesítők bibliográfiáit és 
repertóriumait regisztráló fejezetekben. A történeti, helytörténeti kutatás számára is 
fontos adalékokat szolgáltat a helytörténeti forrásművek felsorakoztatása, de ugyan
így kiemelésre érdemes a kötetnek az a része, melyben a pedagógiával kapcsolatban 
álló személyek bio-bibliográfíáit találjuk. A kalauz további fejezeteinek tagolása 
többnyire az oktatásügy különböző területeit követi. 

A bibliográfia szerkezete némileg sajátos. Vitatható az alkalmazott struktúra logi
kája, mely nem követi a neveléstudomány rendszerét. Feltehetőleg a szerző gazdag 
bibliográfusi tapasztalatai nyomán alakította ki ezt a szisztémát, mellyel a használói 
szokásokhoz, igényekhez kívánt igazodni. A tartalomjegyzék csak a fő fejezetek 
címeit közli. Annak egy részletezőbb, bontottabb, fejezeteken belüli hierarchiát is 
tükröző változata további segítséget nyújtana a bibliográfiában való eligazodáshoz, 
jobban informálna annak gazdag tartalmáról. 

A bibliográfia tematikus elrendezéséből következik, hogy az egyes fejezetek között 
szükségszerű az átfedés. Ebből adódóan számos olyan fontos könyvészeti forrás van, 
melyet több helyütt is szerepeltetni kellett. A bibliográfia fő részében az egyes művek 
leírása éppen a többszöri előfordulás miatt is rövidített formában történik. A kötet zá
rófejezete viszont „könyvészet" címszó alatt betűrendben közli a bibliográfiában 
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feldolgozott és ismertetett művek pontos adatait. A tartalomjegyzék mellett név- és 
tárgymutató segíti a bibliográfiában való eligazodást. 

Jaki László az elmúlt évek során számos jelentős pedagógiai bibliográfiát készített, 
ezek sorában is kiemelkedik A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 
1936-1958, valamint a Magyar pedagógiai irodalom 1920-1944. Önálló kiadványok, 
illetve Folyóiratcikkek címen közreadott összeállítások. Most megjelent másodfokú 
bibliográfiája betetőzése eddigi gazdag, több évtizedes bibliográfusi munkásságának. 
A magyar neveléstudomány forrásai című kalauzban közel 2000 forrásmunkát, kézi
könyvet, önálló és rejtett bibliográfiát, repertóriumot vonultat fel és elemez. Hihetet
len körültekintéssel, biztos szakismerettel és nagy tapasztalattal lényegében a teljes 
hazai szakirodalomból szűrte ki mindazokat a forrásokat, melyeknek pedagógiai 
vonatkozásai vannak. 

E bibliográfiai kézikönyv hosszú távon nélkülözhetetlen segédeszköze lesz a neve
léstudomány művelőinek, kutatóknak, tanároknak, valamint más tudományterületek 
szakembereinek. 
(Jaki László: A magyar neveléstudomány forrásai. Bp. 1993. OPKM. 345 p.) 

Dr. Szabó Sándor 

Szeged: kronológia és történet 

A Szeged története monográfia soro
zat két jelentős kötete jelent meg 1992-
ben. Májusban Szeged történeti krono
lógiája, amely a város esemény- és 
ténytörténetét az 1944. évig sorolja föl 
és a Szeged története 3 1/2 kötete. 

A város kronológiáját a szerkesztőbi
zottság a monográfia záróköteteként az 
1970-es években határozta el kiadni. Az 
időkben bekövetkezett politikai, köz
életi változások más kiadási sorrendet 
indokoltak. A monográfiái sorozat ötö
dik kötete megjelentetését későbbre ha
lasztotta a város. Helyette került sor a 
Szeged történeti kronológiája kiadására. 
A könyvet a városnap]án, 1992. május 
21-én jelentette meg Szeged önkor
mányzata és a Somogyi-könyvtár. 

A Szeged történetéhez illeszkedő 100 
oldalnyi terjedelmű kötetet Kris tó Gyu
la egyetemi professzor szerkesztette. A 
kronológia a város történetét a település 
kezdetétől 1944-ig foglalja össze, rend
kívüli tömörséggel. Nem törekszik Sze

ged históriájának részletezésére. Sziká-
ran csak eseményeket, tényeket, adato
kat sorol föl, és azok időpontját közli 
szigorú időrendben. A karcsú könyvet 
nagyobbrészt a Szeged története mun
katársai, szerzői állították öszsze: Trog-
mayer Ottó, Petrovics István, Tóth Sán
dor, Deák Agnes, Gaál Endre, Serfőző 
Lajos, Baranyai Zsolt. A könyv műszaki 
szerkesztője Dávid Tamás. 

A kiadás feladatait Szeged Város Pol
gármesteri Hivatalának megbízásából és 
anyagi támogatásával a Somogyi
könyvtár és a József Attila Tudomány
egyetem Történeti Tanszéke vállalta. 
Külön érdekesség, hogy a városkronoló
gia két változatban jelent meg. 3000 kö
tet a Szeged-monográfiához alkalmaz
kodó vászonkötésben, 7000 példány pe
dig színes borítóval Tandi Lajos tervei 
szerint. Az utóbbiakból kellő példány
számban az önkormányzat a város isko
láinak, közművelődési intézményeinek, 
könyvtárainak ingyenesen küldött szét a 
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helyismereti oktatás, kutatás céljait se
gítendő. 

A rendkívül hasznos kötet gépi szer
kesztését a József Attila Tudomány
egyetem, a nyomást a Szegedi Nyomda 
végezte. (1992. 98 1. 150 Ft) 

A Szeged története c. városmo
nográfia sorozatának új kötete jelent 
meg. 1983-ban vehették kezükbe az ol
vasók az elsőt, 1985-ben a másodikat, 
1992-ben látott napvilágot a két könyv
ből álló harmadik. Ez a sorozat legter
jedelmesebb kötete, amely a város his
tóriájának jelentős hetven évét öleli fel 
az 1848-49-es elbukott szabadságharc
tól 1919 augusztusáig. Ezt az időszakot 
eddig a helytörténeti kutatás kellő mély
ségben nem tárta fel. 1879-ben a várost 
szinte teljesen elpusztította a nagy tiszai 
árvíz. Az ezt követő újjáépítés nyomán 
alakult ki a mai Szegedet alapvetően 
meghatározó városkép. Ekkor lett az or
szág lélekszámban második legnagyobb 
városa, amelynek gazdasági élete fel
gyorsult ütemben fejlődött. A kapitaliz
mus e korában alakult nagyvárossá, s 
kapott egyre jelentősebb szerepet az or
szág életében Szeged. 

A kötet több jelentős kérdéskört dol
goz fel. Áttekintést ad a város közigaz
gatásáról, a korszak társadalmi életének 
alakulásáról, a politikai küzdelmekről, a 
város új arculatáról, az árvizet követő 
újjáépítés erőfeszítéseiről, annak nem
zetközi összefüggéseiről. Elemzi a gaz
daság valamennyi területének fejlődését 
(mezőgazdaság, kis- és nagyipar, keres
kedelem, pénzintézetek megalakulása). 
Demográfiai adatokkal is alátámasztva 
részletesen mutatja be a város e korsza
kának társadalmát, annak változásait. A 
népesség számadatait, összetételét, en
nek alakulását külön fejezet tárgyalja. 

Képet ad a munkásság érdekvédelmi, 
tömegszervezeti, politikai mozgalmai
ról, majd az első világháborúnak a vá

rosra kiterjedő hatásáról. Végül sok do
kumentum felhasználásával mutatja be 
az 1918—19-es évek Szegedét érintő ese
ményeit, külön kiemelve ezeknek az or
szágos történelemre is kiható szerepét. 
Jelentős - mintegy 250 oldalnyi - helyet 
kap a kötetben az alföldi nagyváros kul-
túrhistóriája, az iskolavárosként ismert 
Szeged oktatástörténete, a város széle
sen elemzett közművelődése, irodalmi, 
zenei, színházi, képzőművészeti élete, s 
külön fejezetben a város múltját feltáró 
helytörténet-írása. 

A Szeged története harmadik kötete 
19 szerzőjének (Baranyai Zsolt, Berényi 
Bogáta, Bezerédy István, Dudás Béla, 
Gaál Endre, Juhász Antal, Kápolnai 
Iván, Kovácsné Nagymihály Agnes, 
Kováts Zoltán, Lugosi József, Magyarka 
Ferenc, Nacsády József, Nagy Zoltán, 
Ruszoly József, Szabó Ferenc, Szabó Ti
bor, Szelesi Zoltán, Tóth Ede, Vágás 
István) tanulmányait Gaál Endre szer
kesztette egységes, értékes kötetté. 

A kötetet ritka bőkezűséggel egészí
tette ki 114 oldalnyi fotóillusztráció. 
Együttesen 206 képet közöl a könyv. 
Ezekből - az országszerte megjelent 
monográfiák közül egyedülállóan - 50 
képet a várostörténet hitelességét erő
sítve, színesen. A kötet értékes szövegét 
16 grafikai melléklet teszi még teljeseb
bé. Köztük figyelemre méltó a 4 nagy
méretű, a város tanyavilágát ábrázoló, 
színes térkép. A kötet igen pontos, egye
sített, az olvasót jól eligazító személy
es földrajzi névmutatóját Gyuris György 
állította össze. 

A 3000 példányban megjelentetett 
művet Szeged város önkormányzatának 
megbízásából, annak anyagi támogatá
sával a Somogyi-könyvtár adta ki. A 
nyomás a Szegedi Nyomda és a Borgisz 
Kft. gondos, szép munkája. (Műszaki 
szerkesztő: Dobó József,1991. [1992] 
1214 p., 900 Ft) 

R.T. 

67 



Hírlevél a Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete tagjaihoz 

Budapest, 1994. április 10. 35. szám. 

Sipos Istvánné - Ismét szomorú hírt hozott a posta: 1994. március 29-én elhunyt 
dr. Sipos Istvánné, Zsóka, az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár ny. igazgatóhe
lyettese. O szervezte meg az emlékezetes 1975-ös vándorgyűlést, s 1975-től 1982-ig 
az MKE Heves Megyei Szervezete elnökeként tevékenykedett. Kollégáival együtt 
gyászoljuk halálát. 

Vándorgyűlés 1994, Körmend - Teljes erővel folynak a vándorgyűlés előkészüle
tei. Minden bizonnyal már mindenki kezében ott van a jelentkezési felhívás, sőt a 
részt venni szándékozók már ki is töltötték, vissza is küldték a szervezőknek. Egy
szerű, de hangulatos rendezvényre van kilátás! - A szomszéd országokban működő 
magyar könyvtárosok meghívására az MKM etnikai és nemzeti kisebbségi főosztálya, 
valamint az Illyés Alapítvány támogatását kérte a titkárság. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületéért emlékérem - 1994. március 15-e volt az 
a határidő, ameddig a szervezetek megtehették javaslataikat az emlékérem idei ki
tüntetettjeire. A titkárság összegezte a javaslatokat, s átadta a tanács elnökének, hogy 
a tanács legközelebbi ülésén hozzon döntést. Tájékoztatásul közöljük a javasoltak 
névsorát (a nevek mögött az a szervezet áll, amely a javaslatot tette). Tehát: Bátonyi 
Béláné (elnökség, Múzeumi Szekció), Beniczky Péterné (Közkönyvtári Egylet), 
Cseriné Szilágyi Erzsébet (Zenei Szekció), Geller Ferencné (elnökség), Gyergyádesz 
Lászlóné (Bács-Kiskun Megyei Szervezet), Gyuris György (Bibliográfiai Szekció), 
Jánosdeák Gábor (Zempléni Könyvtárosok Szervezete), Kosárka Gábor (Zempléni 
Könyvtárosok Szervezete), Magyar Istvánné (Közkönyvtári Egylet, Csongrád Me
gyei Könyvtárosok Egyesülete), Nagy Attila (Olvasószolgálati Szekció), Püski 
Jánosné (Békés Megyei Szervezet), Sonnevend Péter (Múzeumi Szekció), Toldi 
Gyuláné (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet), Tóth Gyuláné (Könyvtáros
tanárok Szervezete) és Tóth Jánosné (Veszprém Megyei Szervezet). A névsort látva 
az ember csak azt mondhatja, milyen kár, hogy csak 5 emlékérmet lehet évente kiosz
tani. De ugyanakkor örül is, lám, mennyi érdemes kolléga szán időt és energiát az 
egyesület javára. Ameddig ennyien vállalkoznak munkálkodni a közért, addig nincs 
mitől féltenünk az MKE jövőjét. 

Fitz József-díj - Az idei Fitz-díjra szóló jelölések beküldési határideje 1994. már
cius 15-én lejárt. Sajnos, viszonylag kevés szervezetünk élt jelölési jogával (és köte
lességével). Reméljük azonban, hogy az elnökség a javaslatok alapján mégis ki fogja 
tudni választani a kitüntetésre leginkább méltó öt kiadványt. A díjakat szokás szerint 
a vándorgyűlésen adja át a Művelődési és Közoktatási Minisztérium. 
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Tisztújítás 1994 - Egyre több jelölőlap érkezik be a tagságtól a választási bizott
ság tagjaihoz és a titkárságra. A jelölés első határideje - ne feledjük! - 1994. április 
30. 

Tisztségviselők a szervezetekben - Az újonnan alakult Zempléni Könyvtárosok 
Szervezete elnökéül Halász Magdolnát, titkárul Kosárka Gábort választotta; a gaz
dasági felelős Thury Enikő. - A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete 1994. 
március 17-én tartott beszámoló taggyűlést és tisztújítást. Az új elnökség: Rátkai Er
zsébet elnök, Bajusz Jánosné titkár, Blaskó Jánosné, Burkus Andrásné, Borbácsi And-
rásné, Kószó Aranka, dr. Mader Béláné és Máté Erzsébet elnökségi tag. Az ellenőrző 
bizottság: Palánkainé Sebők Zsuzsanna elnök, Fülöpné Rákos Éva és Hollósiné Szabó 
Zsuzsanna. 

Könyvtárosképzési koncepció - Az MKM Könyvtári Osztálya megküldte az el
nökségnek az OSZK-KMK által készített képzési koncepciót azzal a kéréssel, hogy 
minél szélesebb körben vitassa meg az MKE tagsága. Az elnökség igyekszik a ké
résnek eleget tenni. Már az 1994. március 17-i ülésén úgy foglalt állást, felkéri az 
MKE tanácsát egy nyílt fórum rendezésére e témáról. Az OSZK-KMK koncepciója 
jó alapul szolgálhat a nézetcseréhez. 

Egyetemi könyvtárosképzés Szombathelyen - Az elnökség levelet intézett dr. 
Pusztay Jánoshoz, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola főigazgatójához, hogy tá
mogassa azokat az elképzeléseket, amelyek arra irányulnak, hogy a főiskolán egye
temi szinten folytatódhassék a könyvtárosképzés. A Szombathelyen végzettek fel
készültsége, az oktató műhely színvonala teljes mértékben indokolja az elnökség 
pozitív állásfoglalását. 

HUNMARC - A régóta várt dokumentumot az MKE is megkapta véleményezésre 
az OSZK-tól. Az elnökség Tolnai Györgyöt kérte fel a szakmai vélemény elké
szítésére. 

Szakmai programok támogatása - Az MKE szervezetei benyújtották az 1994-es 
programjaikhoz kért támogatásra vonatkozó igényeiket. Az elnökség az 1994. már
cius 17-i ülésén foglalkozott a kérelmekkel, s bár szinte kivétel nélkül indokoltnak 
találta őket, csak anyagi lehetőségeinek függvényében állapíthatta meg a kiutalandó 
összegeket. A döntést - amelyről az érintettek már tájékoztatást kaptak - az alábbiak
ban ismertetjük. 

- Bács-Kiskun Megyei Szervezet 
Országos tanácskozás a könyvtárosképzésről 50 0 0 0 -

- Pécsi és Baranyai Szervezet 
Rendezvénysorozat és pályázat (a könyv és könyvtár a család életében) 40 000,-

- Békés Megyei Szervezet 
Környező országok magyar könyvtárosainak tanácskozása 75 000,-

- Borsod Megyei Szervezet 
Tanulmányút Svidnikbe (bibliobusz-szolgálat) 20 000 -
Határmenti találkozó szlovák könyvtárosokkal 50 000,-

- Heves Megyei Szervezet 
Országos tanácskozás a könyvtári szolgáltatásokról és a személyi 
adatvédelemről 35 0 0 0 -

- Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 
Tanulmányutak, módszertani konferencia 40 000,-
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Pest Megyei Szervezet 
Helytörténeti tanácskozás 50 000 -
Vas Megyei Szervezet 
Szociológiai szabadegyetem 30 000-
Maribori tapasztalatcsere 20 000-
Veszprém Megyei Szervezet 
Továbbképzési program, testvérkönyvtárak, kapcsolatok 75 000-
Zala Megyei Szervezet 
Továbbképzések, belföldi tapasztalatcsere, konferencia a lektűr
irodalomról 50 000-
Zempléni Könyvtárosok Szervezete 
Továbbképzési programok 15 000-
Bibliográfiai Szekció 
Helytörténész tanácskozás 50 000 -
Gyermekkönyvtáros Szekció 
Erdélyi konferencia, jubileumi ülés, magyar-svéd gyermekkönyvtáros 
konferencia 60 000,-
Könyvtárostanárok Szervezete 
Pályaművek megjelentetése, új pályázat kiírása, könyvtárhasználati 
verseny, tanulmányút Dániába 100 000-
Múzeumi Szekció 
Külföldi előadó meghívása a vándorgyűlésre 25 000-
Műszaki Könyvtárosok Szekciója 
Az orvosi könyvtárosok csoportjának tanulmányútja Németországba 
és Hollandiába 50 000-
Olvasószolgálati Szekció 
Kárpátaljai konferencia 70 000,-

Osszesen: 905 000, 
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Tájékoztatásul: a szervezetektől beérkezett összes igény meghaladta az 1,3 millió fo
rintot. Szerény mértékben az elnökség remélhetőleg figyelembe tudja venni további 
szervezetek utólag benyújtott igényeit is; erre a célra tartalékot tett félre. 

Bács-Kiskun Megyei Szervezet - A BKMSZ 1994. március 8-án tartotta éves tag
gyűlését. Napirenden szerepelt a tavalyi év beszámolója és az idei munkaterv, az 
egyesületi tisztújítás, a körmendi vándorgyűlés, egy szlovákiai kirándulás terve stb., 
majd Módos Péter és Pomogáts Béla mutatta be az „Európai Utas" c. folyóiratot. - A 
bajai Ady Endre Városi Könyvtár a BKMSZ-szel együtt rendez gyermekkönyvtári 
napot 1994. április 21-én. Mottója: hol terem a jó olvasó? Bemutató foglalkozás és 
szakmai beszélgetés egészíti ki a programot. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet - 1994. március 28—29-én tízen 
(polgármester, közművelődési bizottsági tag, könyvtáros) vettek részt a szlovákiai 
Svidnikbe és Bártfára szervezett tanulmányúton, amelynek célja a holland segítséggel 
létrehozott, minta bibliobusz-szolgálat megtekintése volt. - 1994. április 27-én 
Ottovay László tart tájékoztatót Miskolcon a magyar nemzeti bibliográfiáról és az 
OSZK legújabb számítógépes szolgáltatásairól. - 1994. június 17-18-án a BMSZ - a 
Zempléni Könyvtárosok Szervezetével közösen - szakmai napokat rendez 
Tornanádaskán a Hadik-kastélyban szlovákiai és hazai könyvtárosoknak. E rendez
vényről később részletesebb híradással leszünk. 

Vas Megyei Szervezet - A VMSZ tagjai 1994. február 24-én találkoztak Maróti 
Istvánnéval, a Könyvtárellátó Vállalat igazgatójával és izgalmas beszélgetést folytat
tak vele. - Március 29-én Zalaegerszegen tekintették meg a számítógépes hálózatot, s 
a. színházban a Zorba c. produkciót. 

Veszprém Megyei Szervezet - A VMSZ elkészítette beszámolóját 1993-ról és 
munkatervét 1994-re. Az utóbbiban olyan feladatok szerepelnek, mint a tisztújítás, az 
IFLA egyesületi kerekasztala nemzetközi szemináriuma, a megyei könyvtári minerva 
új kiadása, számítógépes továbbképzés, szakmai kirándulás, továbbképzési előadás
sorozat, az erdélyi könyvtárak támogatása. Sikeres végrehajtást kívánunk! 

Olvasószolgálati Szekció - Az OSZ 1994. évi tavaszi ülését május 12-15-én tartja 
Kárpátalján; Ungvár, Beregszász, Munkács könyvtáraiban. Téma: a kárpátaljai ma
gyarok olvasási szokásai egy felmérés tükrében. A szervezés helyi munkálatai Lő-
rincz Lívia, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökének kezében 
vannak. 

Zenei Könyvtárosok Szervezete - A ZKSZ az Új Hangfelvételek szerkesztősége 
és a Könyvtárellátó Vállalat részvételével tartott országos értekezletet 1994. március 
23-án az Új Hangfelvételek teljes szolgáltatási körének megújításáról. Szó esett a ze
neiskolai könyvtárak helyzetéről és a közelgő egyesületi tisztújításról is. 

Nemzeti Kulturális Alap - Amikor a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
helyettes államtitkára, Taxner-Tóth Ernő átadta a szakmai kollégiumok tagjainak 
megbízóleveleiket, egyben közölte, hogy az eredeti elképzeléstől eltérően a levéltáro
soknak és a könyvtárosoknak külön szakmai kollégiumuk lesz. A könyvtárosi 
szakmai kollégium már eddig is több ülést tartott, előkészítendő az idei alap felhasz
nálását. Először azonban az NKA bizottsága osztotta fel nagy viták közepette az 
egyes kollégiumok között a rendelkezésre álló összeget. Bár az eredetileg előirányzott 
15 millió helyett végül 25 millió jutott a könyvtárügynek, a könyvtáros szakmai kollé
gium tagjai mégis úgy vélik, aránytalanul kevés pénzt kapott ez a nagy terület. Erről 
azonban az NKA bizottságának kell számot adnia. A könyvtáros szakmai kollégium 
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1994. április 12-én ül össze az alap felhasználása ügyében. - A kollégium tagjai: 
Ambrus Zoltán, elnök, Gomba Szabolcsné, Maruszki József, Papp István, Poprády 
Géza, Soron László. Mivel a kollégiumnak 7 tagból kell állnia, 1994. március 22-én a 
választásra jogosult szervezetek (KKDSZ, Magyar Köztisztviselők és Közalkalma
zottak Szervezete, Könyvtári és Informatikai Kamara, Magyar Könyvtárosok Egye
sülete) képviselői összeültek, hogy megválasszák a hetediket. A KIK Némethné 
Falusi Erzsébetet terjesztette elő, az MKE Halász Magdolnára, Kertész Károlyra, Ko
csis Istvánra, Mesterházi Károlynéra és Pintér Bélára tett vagylagos javaslatot. A 
szavazás eredménye patt lett. A két szakszervezet képviselője kijelentette, hogy ha a 
két szakmai szervezet megegyezik egy közös névben, akkor ők azt feltétlenül elfogad
ják. Most tehát a KIK-nek és az MKE-nek kell egy mindkét félnek megfelelő jelöltet 
találnia. - Információnk szerint az NKA egyéb szakmai kollégiumaiban is vesznek 
részt könyvtárosok. így az irodalmiban Monostori Imre, a közművelődésiben Tuba 
László, a filmkollégiumban Pobori Ágnes. 

Magyar Könyvszakmai Szövetség - Az elnökség még az 1993. március 4-i ülésén 
döntött úgy, hogy pártoló tagként jelentkezik az MKE az MKSZ-be. Ennek alapján a 
titkárság átutalta az 1994-re szóló 3000 forintos tagsági díjat. 

KKDSZ kongresszus - A KKDSZ 1994. április 8-án tartja III. kongresszusát, 
amelyre meghívta az MKE elnökét, sőt rövid hozzászólást is kért tőle. 

IFLA konferencia 1994, Havanna - Az elnökség úgy döntött, hogy az MKE-t el
nöke, Horváth Tibor képviselje e nagy nemzetközi találkozón. Ugyanakkor 50 000 fo
rintot irányzott elő támogatásként nemzetközi titkára részére, ha sikerülne a még 
szükséges összeget más forrásból előteremteni. 

IFLA Könyvtáros Egyesületek Menedzselésének Kerekasztala - Bátonyi Viola 
és Billédi Ferencné gondos szervező munkájának eredményeképpen 1994. március 7-
e és 10-e között lezajlott a kerekasztal szeminárium a közép- és kelet-európai 
könyvtáros egyesületek működéséről és együttműködéséről. Az MKE Veszprém 
Megyei Szervezetének tagjai oroszlánrészt vállaltak a munkából. Mindannyiuknak 
köszönetünket fejezzük ki, mert a rendezvény tovább öregbítette nemzetközi jó hí
rünket. - A kerekasztal vezetősége március 1 l-l2-én Budapesten az OSZK-ban tar
totta munkaülését. Reméljük, hogy a rendezvényről részletes beszámolót olvashatunk 
valamelyik szaklapunkban. 

Meghívás Ausztriából - A Büchereiverband Österreichs 1994. április 11-12-i 
kongresszusán Szabó Imréné, a KKKE titkára képviseli az MKE-t. 

Meghívás Németországból - A Bibliothekarische Auslandstelle 1994. június 11-
től 24-ig tanulmányútra hívott egy magyar könyvtárost. Az elnökség Ottovay Lászlót 
jelölte ki a részvételre. 

Állást kínál - Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár gyakorlott címleíró könyvtá
rost keres közép- vagy felsőfokú végzettséggel. Jelentkezni lehet Miltényi Szilárdné-
nál a 175-0364-es telefonszámon. 
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Levelek 
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros Szerkesztősége 

Tisztelt Szerkesztőség! 
Mellékelve küldünk Önöknek két levélmásolatot, melyet egyesületünk 

kapott a napokban az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Könyvtári 
Szakosztályától. A magyarországi könyvtárak segítségét kérik, hogy lehető
ségeikhez mérten könyvadományokkal támogassák az erdélyi Szováta vá
ros könyvtárát mely az elmúlt évben leégett. 

Kérnénk, amennyiben mód és lehetőség van rá, az erdélyiek felhívását je
lentessék meg lapjukban. 

Levelünket elküldjük az OSZK Kölcsey Ferenc Alapítványának is, hogy 
segítsen az adományok összegyűjtésében és kijuttatásában. Köszönettel 

Rátkai Erzsébet s. k. 
Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete elnöke 

Városi Könyvtár Szováta 

A szovátai Városi Könyvtár (Románia, Jud. Mures, Sovata, Str. Princi-
palá Nr. 134) amúgy is szegényes könyvállományát (32 ezer) 1994. január 
25. tűzkár érte. 

A gyűjtésnél kérjük megkülönböztetett figyelmet fordítani a gyerek-ifjú
sági, irodalom, ismeretterjesztő munkákra. 

A város művelődési központja a könyvtár, amelyet minél előbb szeret
nénk visszaadni rendeltetésének. 

Elfogadjuk és megköszönjük az adományokat. 

Polgármester Főkönyvelő Könyvtárvezető 
Lőrinc Pável György Pálma Sára Domokos Edit Margit 

EMKE, Sepsiszentgyörgy 

Felhívás a magyarországi könyvtárakhoz! 

Az EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) Könyvtári Szak
osztálya kéri a magyarországi könyvtárakat, hogy lehetőségeikhez mérten 
segítsék az erdélyi Szováta város könyvtárát néhány kötetnyi könyvado
mánnyal. 

A szovátai könyvtár ez év február elején részben leégett, a 32 000 könyv
állományból 6000 kötet elpusztult. 

Az adományokat közvetlenül a szovátai könyvtárba lehet eljuttatni, Do
mokos Edit könyvtáros nevére. Cím: 3295 - Sovata, Biblioteca Orasaneasca 
(Domokos Edit), Jud. Mures, Románia. 

Segítségüket előre is köszönjük, a szakosztály nevében 
Kiss Jenő, elnök 






