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MÚLTIDÉZŐ KÖTETBEMUTATÓ A DEÁK FERENC 
MEGYEI KÖNYVTÁRBAN1 

 
Gerő Gyula: Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-2007. 

című kézikönyv  bemutatója. 
 

 
 

Az MKE Zala Megyei Szervezete 2010. április 26-án tartotta tag-gyűlését a Deák 
Ferenc Megyei Könyvtárban, amelynek fontos szakmai része volt dr. Gerő Gyula 
könyvtártörténeti kronológiájának bemutatója. A programra meghívást kapott a szerző, 
akivel e sorok írója beszélgetett.  

Dr. Gerő Gyula elmondása szerint búcsúzni érkezett Zalaegerszegre, hiszen azt 
tervezi, hogy év végén befejezi az aktív munkát. Nagyon örült, hogy találkozhatott 
néhány régi kollégával, elsősorban Bangó Béla nyugalmazott igazgató-helyettessel. 

Dr. Gerő Gyulát a szakmában mindenki ismeri,  az idősebb korosztály elsősorban 
mint szakmai lap-szerkesztőt,  a fiatalabbak mint a magyar könyvtári kronológia  atyját. 
Ki hinné, hogy idén betöltötte a 85 életévét!    

 Hiszen Gyula 1925. február 13-án született Somogyszilen. Ha utána nézünk az 
életrajzának, sok érdekességet tudhatunk meg róla. A jogi diploma megszerzése mellett 
történész-művészettörténész és könyvtár szakra is járt, de egyiket sem fejezte be, mert 
közben 1953-ban megnősült.  

A könyvtáros szakmában 1950-től dolgozott, először mint a Kaposvári Városi 
Olvasóterem könyvtárosa, majd a Bajai Városi Könyvtár vezetője. 1952-ben a 
Népkönyvtári Központ, rövid idővel később pedig az OSZK módszertani osztály 
munkatársa lett.  

1954-75 között a Könyvtáros c. lap olvasószerkesztője, majd 1976—85 között 
főszerkesztője. Közben egy évig (1975-76) az OSZK Könyvtártudományi és 
Módszertani Központban osztályvezetője is volt. 
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1985-ös nyugdíjazását követően is tovább dolgozott a szakmában: 1986-89 között 
szakfelügyelő volt. 1989-ben megalapította a Könyvtári levelező/lap-ot, amelyet 1996-
ig szerkesztett. 1997-től pedig teljes erővel a könyvtáros kronológia készítésén 
dolgozott. 

Munkásságát több szakmai díjjal jutalmazták: Szabó Ervin Emlékérem (1980), 
Darvas József-plakett (1988), Magyar Könyvtárosok Egyesület Emlékérem (1989), 
Széchenyi Ferenc-díj (2005).  

A magyar könyvtártörténeti kronológia 30 éves munkájának gyümölcse. A mű a 
szakmánk alapvető kézikönyve, a magyar könyvtártörténet teljességre törekvő időrendi 
áttekintése, hiszen kezdetektől, több mint 1000 évet tekint át.  

A kronológia méreteit jelzi a 3 vaskos kötet, valamint a feltárt adatok mennyisége: 
több mint 16 000 esemény, 4 700 személy, 3000-nél több intézmény megemlítése.  

Az első kötet a 996-1983 közötti, a 2. kötet az1984—2007 közötti időszak 
eseményeit tekinti át. Itt kapott helyet a rövidítésjegyzék is. 

A 3. kötet tartalmazza a mutatókat, amely 3 fejezetre tagolódik: a személynevek, 
az intézmény-és földrajzi nevek mutatója, valamint a tárgymutató.  

A kötet előszavában olvashatunk arról, hogy a magyar könyvtáros kronológia 
készítésének nincs nagy múltja, hiszen mindössze 40 éves. Dr. Gerő Gyula könyvének  
előzményei voltak azok a krónikák, amelyek a Könyvtáros, vagy a a Könyvtári Figyelő 
c. lapokban jelentek meg. Elsőként 1970-ben a Könyvtári Figyelőben Bereczky László 
foglalta össze az 1945 és 1969 közötti magyar könyvtárügy kronológiáját. A 
továbbiakban dr. Gerő Gyula nevéhez fűződik a könyvtártörténeti kronológiák 
elkészítése. A Könyvtáros szerkesztőjeként fontosnak tartotta, hogy a lap hasábjain 
megjelentesse az előző év eseményeit, krónikáit. Ezek az éves kronológiák nyomon 
követhetők az 1978-1992 közötti időszakban, valamint megjelent az 1970-76-os időszak 
pótlása is.  

1992-től a kisebb léptékű Könyv, Könyvtár, Könyvtáros – terjedelmi okok miatt - 
már nem tudott helyet biztosítani az éves krónikáknak, de ennek ellenére a munka 
tovább folyt. A Könyvtári Figyelő 2003. évi külön számában végül megjelenhetett a 
2001-es év krónikája, majd a 2006. évi 3. számban a 2002-2004 közötti időszak  
könyvtári eseményei, krónikái. A kronológiával szerves egységben megjelent a 
Kitüntetett könyvtárosok névtára is. (2003. évi különszám, 2006/3, 2008/4.) 

Dr. Gerő Gyula a találkozón beszámolt az NKA támogatásával az Országos 
Széchényi Könyvtár kiadásában nemrég megjelent mű készítésének műhelytitkairól. 
Végignézte a könyvtártörténeti munkákat, a szaksajtót, de a könyvtárakkal is 
rendszeresen tartotta a kapcsolatot. Az adatokat gondosan leellenőrizte, minden évben 
megküldte ellenőrzésre és kiegészítésre az összegyűlt anyagot a 19 megyei 
könyvtárnak, az országos szakkönyvtáraknak, rendszeresen tartotta a kapcsolatot a 
könyvtárügy központi szerveivel is. A hagyományos cédulázás módszerével dolgozott, 
az elektronikus feldolgozásban Rácz Ágnes segítette a munkáját.  

A gyűjtőmunkának voltak nehézségei, mivel a könyvtárak nagy része nem fordít 
elég figyelmet a saját története dokumentumainak megőrzésére.  

A szerző elmondása szerint  a kronológiába a következő típusú események 
kerültek be:  könyvtárakat irányító főhatóságok, minisztériumok, szervezetek; 
könyvtárak alapítása, felavatása, működés megkezdése, összevonások, szétválások, 
megszűnések, károk, balesetek, könyvtárépítés, személyi változások, neves 
könyvtárosok halála, kitüntetések, könyvtárosok által szerzett tudományos fokozatok, 
országos, regionális tanácskozások, továbbképzések, tanfolyamok, országos-regionális 
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rádió- és tv-adások könyvtárakról, országos jelentőségű kiadványok megjelenése 
könyvtári folyóiratok, híradók, hírlevelek, könyvtári mozgalmak, akciók, kampányok, 
nagyrendezvények (összesen 20 témakör). 

A kézikönyv használatával kapcsolatban elhangzott, hogy az első két kötet 
időrendben tartalmazza az eseményeket. Ezeknek nincsen tételszámozása. Egy-egy 
dátum után közli a hozzá tartozó eseményt.  Általában szerepel a hónap és a nap is. Sőt, 
vannak olyan évszámok, amelyekhez több esemény is tartozik. Jellemző a kronológiára 
az is, hogy a szerző megjegyzésekkel utalásokkal látta el az egyes bejegyzéseket. 

A kronológia  használhatóságát mutatók teszik praktikussá. A mutatókban a 
felsorolt nevek, települések, intézmények után az évszámot találjuk. Így tudjuk 
visszakeresni az 1. vagy a 2. kötetben a rá jellemző eseményt. A névmutatóban a 
névváltozatok is szerepelnek. Az azonos nevek esetében kiegészítő megjegyzések 
pontosítják a személyt. A helynevek mutatójánál a települések megnevezése után 
felsorolja az ott található intézményeket, azoknak különböző névváltozatait. Másrészt az 
intézmények nevénél is kereshetünk, és ott eligazít bennünket, hogy mely településeknél 
találjuk az adott intézményt. Több azonos nevű intézmény esetén felsorolja, mely 
településeken találunk azonos nevű intézményt. A tárgymutató pedig egy témakör 
átfogó tanulmányozására szolgál.  

A könyvbemutató nagyon jó hangulatú volt.  Több könyvtár döntött a mű 
megvásárlása mellett, hiszen Zala megyére vonatkozóan is több száz könyvtártörténeti 
szempontból fontos adatot találhatunk benne. 

 
 

Sebestyénné Horváth Margit 
 
 

 
 




