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Megnyílt az Országgyűlési 

Könyvtár 

 

Korszerűbb szolgáltatásokat kapnak és kényelme-

sebben kutathatnak az Országgyűlési Könyvtár 

megújulásával annak felhasználói − mondta pén-

teken, az intézmény felújítás utáni megnyitóján 

Kövér László házelnök. 

 

Mint felidézte: a rendszerváltoztatást követően az 

Országgyűlési Könyvtár szélesre tárta kapuit a 

nyilvánosság előtt, és magas színvonalú szakmai 

szolgáltatással segítette a törvényhozás munkáját. 

 

„Ma már a könyvtárak sokkal inkább információs 

központok, nemzedékek által felhalmozott tudás-

anyag gyűjtői, rendszerezői, terjesztői, a nemzeti 

kultúra őrzői” – mutatott rá az Országgyűlés elnö-

ke. 

 

Kövér László hangsúlyozta: a mostani ciklusban 

megújult Magyarország, benne az Országgyűlés, 

felújították az Országházat, korszerű látogatóköz-

pont jön létre, újranyílik a parlamenti múzeum, és 

mindezek mellett nem maradhatott ki az Ország-

gyűlési Könyvtár megújítása sem. 

 

A könyvtár átalakításával a felhasználók korszerű 

szolgáltatásokat kapnak, kényelmesebb körülmé-

nyek között kutathatnak, több az olvasótermi hely, 

számos kötettel, többek közt jelentős idegen nyel-

vű szakirodalommal bővült a kézikönyvtár, mind-

ezek mellett a digitalizált dokumentumokat vala-

mennyi magyar olvasó kutathatja – mondta el Kö-

vér László, majd emlékéremmel és emléklappal 

köszönte meg mindazok munkáját, akik szerepet 

játszottak a könyvtár megújításában. 

 

Bellavics István, az Országgyűlés Hivatalának 

közgyűjteményi és közművelődési igazgatója fel-

idézte, az Országgyűlés elnöke 2012-ben ideigle-

nes bizottságot hozott létre a könyvtár megújítása 

érdekében, majd a grémium javaslatai nyomán 

ment végre az intézmény működési struktúrájának 

és térszerkezetének megújítása. 

 

A nagyolvasót Steindl Imre eredeti tervei alapján, 

az 1902-es állapotnak megfelelően állították visz-

sza, így a teremnek csaknem duplájára nőtt a be-

fogadóképessége és 5000-ről 30 ezerre nőtt a 

szabadpolcos könyvek száma. 

 

Sor került az állomány frissítésére is – közölte az 

igazgató, hangsúlyozva azt is, hogy a távoli elérést 

és a helybenhasználatot ugyanolyan fontosságú-

nak tekintik. 

 

/metropol.hu, 2014. márc. 28./ 

 
 

A Szultán ajándéka. Négy corvina 

a Szeráj könyvtárából 

 

Országos Széchényi Könyvtár, 2014. április 26 – 

május 6. 

 

A kiállításra a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyv-

fesztivál alkalmából kerül sor, melynek díszven-

dég-országa Törökország lesz. A tárlat megrende-

zésével az Országos Széchényi Könyvtár a török 

kulturális élet Magyarországra látogató jeles képvi-

selői és a török-magyar kulturális kapcsolatok előtt 

kíván tisztelegni. 

 

A négy kódex, Szent Ágoston, a történetíró 

Polybios, a komédiaszerző Plautus és a humanista 

Trapezuntius művei, kiválóan reprezentálják az 

egész egykori Corvina Könyvtárat, hiszen található 

közöttük itáliai kézirat, de olyan is, amely a Mátyás 

alatt létesített budai könyvmásoló- és miniátor-

műhely munkája. Három kódex eredeti, pompás 

bársonykötését viseli, amely szintén a budai mű-

hely könyvkötőjének mesterségbeli tudását dicséri, 

aki Mátyás reprezentatív könyvtára számára egye-

di kötéstípust fejlesztett ki. 

 

A 15. századi kódexek mellett további eredeti török 

kéziratok is kiállításra kerülnek a Széchényi 

Könyvtár anyagából. Mindemellett megtekinthető 

lesz az „Isztambuli antifonálé” másolata is. Ez 

utóbbi eredetijét Isztambulban, a Topkapi Szeráj-
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ban őrzik. Az 1360 körül készült kódex az Anjou-

kori magyar könyvkultúra kimagasló emléke. 

 

A kiállításon az eredeti corvinák megtekintése 

mellett facsimile- és digitális corvinák lapozgatásá-

ra is nyílik lehetőség. 

 

A magyarok több évszázados álma vált valóra, 

amikor 1869-ben Abdul Aziz szultán négy kódexet 

ajándékozott Ferenc Józsefnek Corvin Mátyás 

egykori könyvtárából. A diplomáciailag kiemelkedő 

eseményre akkor került sor, amikor a császár a 

Szuezi-csatorna megnyitása alkalmából tisztelgő 

látogatást tett a szultánnál Isztambulban. Ferenc 

József szintén diplomáciai gesztusként − hiszen 

csupán két év telt el a magyarokkal való kiegyezés 

óta – gróf Andrássy Gyula közvetítésével a négy 

pompás díszkódexet a Széchényi Országos 

Könyvtárnak ajándékozta. 

 

Az ajándékozás nem csupán kulturális esemény 

volt, hanem fontos szimbolikus szerepet játszott az 

Osztrák-Magyar Monarchia és a Török Császárság 

egymáshoz való közeledése során. Ezt követően 

megélénkültek a diplomáciai kapcsolatok a két 

birodalom között, a Monarchia tudósai előtt pedig 

megnyíltak, kutathatóvá váltak a Szeráj gyűjtemé-

nyei. 

 

/facebook, https://www.facebook.com/events/6048676 

36249752/ 

 
 

Átadták a sárospataki 

nagykönyvtárat 

 
Megújult a Sárospataki Református Kollégium 
Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára, a több 
mint 116 millió forintból megszépült létesítmény 
szerdai átadásán Halász János kultúráért felelős 
államtitkár egyebek mellett azt mondta, hogy ez a 
könyvtár nemcsak Sárospataknak, hanem az 
egész országnak fontos. 

 

Könyvek a megújult sárospataki református nagy-

könyvtárban, amelyet 2014. április 2-án avattak fel.  

A politikus az eseményen úgy fogalmazott: a pata-

ki diákokkal az ország valamennyi szegletében 

lehet találkozni, a sárospataki oktatás, az itteni 

kultúra „valóságos fellegvár”. 

 

Halász János szerint Sárospatak úgy tartja életben 

a múltat, a hagyományokat, hogy azt nem fél 

megújítani, ennek köszönhető, hogy a városról 

 

soha nem lehet múlt időben beszélni. Mint mondta: 

a pataki református kollégium mint korábban, most 

is szemléletet, identitást, életen át tartó értékrendet 

ad. 

 

A Sárospataki Református Kollégium egy egysé-

ges, de többcélú intézmény, amely magába foglal 

gimnáziumot, általános iskolát és diákotthont, teo-

lógiai akadémiát, valamint közművelődést szolgáló 

közgyűjteményt. Ez utóbbin belül működik az isko-

lamúzeum és a nagykönyvtár. 

 

A több mint 480 éves múltra visszatekintő kollégi-

um az egyik legrégebbi református intézmény Ma-

gyarországon, kiemelt műemléki védettséggel bír. 

A könyvtár a kollégium alapításával egy időben, 

1531-ben kezdte meg működését, a Nagykönyvtár 

pedig Pollack Mihály tervei alapján 1834-ben ké-

szült el. A magyar történelem jeles személyiségei-

nek (protestáns főnemesi családoknak, a Rákó-

cziaknak, Dobóknak, Lorántffyaknak) adományait, 

értékes kiadványokat is tartalmazó gyűjtemény 

jelenleg több mint 440 ezer darab könyvből, kéz-

iratból áll. Különösen értékes teológiai, filozófiai, 

irodalmi, nyelvészeti, társadalomtudományi és 

történelemi témájú könyvek találhatók itt. 

 

Oroszországból pedig 2006-ban kerültek vissza a 

második világháború után odaszállított könyvek a 

sárospataki vitrinekbe. 

 

Az évtizedek óta halogatott felújítását az elmúlt 

évben kezdték el. Megújult egyebek mellett a 

könyvtár nagytermének intarziás parkettája, resta-

urálták a fa karzatot és oszlopsorait, a mennyezet 

festményeit, felújították a könyves szekrényeket. 

 

(Fotó: MTI) 

 

/metropol.hu, 2014. ápr. 2./ 
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https://www.facebook.com/events/604867636249752/


Hírek 

164 

Elengedhetetlen a digitális 

írástudás a munkaerőpiacon 

 

A 15 év feletti magyar lakosság 42 százaléka még 

soha nem használta az internetet, pedig a digitális 

írástudás ma már a munkaerőpiacon való elhe-

lyezkedés és az egyéni életminőség szempontjá-

ból is nélkülözhetetlen – a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium (NFM) közleménye szerint ezt hang-

súlyozta Solymár Károly Balázs infokommuniká-

cióért felelős helyettes államtitkár egy csütörtöki 

budapesti szakmai konferencián. 

 

A probléma kezelésére életre hívott eMagyar-

ország-pontokból jelenleg mintegy 1600 működik, 

többségük az 5000 alatti lélekszámú települése-

ken. A felmérések alapján a hálózat egységeit 

hetente 50-60 ezren látogatják – ismertette a he-

lyettes államtitkár. 

 

A tárca közleménye szerint Solymár Károly Balázs 

azt is elmondta: a hálózati feltételek ugrásszerű 

javulása ellenére a háztartások harmadában még 

mindig nem fizetnek elő az internetre. Ennek okai 

túlnyomórészt már nem az anyagi lehetőségekben 

keresendők, hanem belső, tudásbeli és motivációs 

tényezőkben. 

 

A helyettes államtitkár szerint a gátak lebontásáért 

sokat tudnak tenni a mindenki számára nyitott 

könyvtárak, az infokommunikációs eszközöket és 

tartalmakat jól ismerő könyvtárosok. A könyvtárak 

jelentőségét a közhiedelemmel szemben nem 

csökkenti, hanem növeli a digitális világ – hangsú-

lyozta. 

 

A helyettes államtitkár kiemelte, hogy 467 

eMagyarország pont könyvtárban működik, az 

együttműködés a kezdetektől kiváló. 

 

Az NFM tájékoztatása szerint az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség egyhetes országos rendez-

vénysorozatán országszerte csaknem kétezer 

program várta a közönséget. A Könyvtári Fiesta 

hét napja alatt összesen 470 település több mint 

500 regisztrált intézményének programjaira láto-

gathattak el az érdeklődök. 

 

/http://www.szakszervezetek.hu, 2014. március 31./ 

 

(Fonyó Istvánné) 

 
 

E számunk megjelenését önkéntes munkájával segítette: 

Berke Barnabásné 

Billédiné Holló Ibolya 

Fonyó Istvánné 

Hegyközi Ilona 

Majorné Bodor Ilona 

Moldován István 

Mezei Péter 

Preusser Katalin 

Sörény Edina 
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