
Mustra 
A jövő és a múlt keveredik folyóiratunk második számában. Mindkettőnek örömmel adunk helyt, hiszen már többször 
említettük, gyorsan változó világunkban figyelni kell mindarra, ami új, de nem szabad elvetni a hagyományos értékeket sem. 

Ennek jegyében foglalkoztunk Benedek Elekkel, ezúttal Andersennel éppúgy, mint a vámpírmítoszokkal vagy éppen a 
Tolkien jelenséggel. Ez utóbbi azért igen fontos, mert Tolkien valóban „jelenség”, és ismertsége, elfogadottsága a jövőt jelzi. 
Érdekes viszont, s ez is figyelmet érdemel, hogy a Tolkiennel foglalkozó két írás – bár gazdag forrásanyagra támaszkodik – 
nem „találkozik” egymással, azaz nem utalnak, hivatkoznak egymásra. Ez persze korántsem csökkenti a két írás értékét, mégis 
felmerül egy általánosabb probléma: az információk egymásra épülésének kérdése. Önkritikusan bevallom, hogy e téren 
folyóiratunknak is mulasztásai vannak. Többet kellene tenni annak érdekében, hogy a megjelenő írások még inkább egymásra 
épüljenek, „találkozzanak egymással”. Lehet ez a találkozás kiegészítés, megerősítés vagy vitára serkentő kritika. 

És ha már információknál tartunk, meg kell említeni A nyílt hozzáférés nemzetközi és hazai áttekintése című tanulmányt, 
amely gazdag irodalomra támaszkodva az információk áramlásának hazai és nemzetközi problémáit elemzi tudományos és jogi 
szempontból egyaránt. 

Eddig is, most is és a jövőben is folyóiratunk kiemelten foglalkozik a tankönyvekkel, mely kérdés az új Nemzeti alaptanterv 
és a kerettantervek miatt (is) elsőrendű fontosságú. Ennek jegyében közlünk egy interjút a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 
Zrt. igazgatójával, s már most jelezzük, hogy ugyanezt tervezzük a Könyvtárellátó vezetőjével is, mely intézménynek új és 
meghatározó szerepe van és lesz a tankönyvek terjesztésében. Ezt követően megszólaltatjuk a leginkább érdekelteket, a 
felhasználó pedagógusokat. 

Tankönyv, taneszköz rovatunkban sorozatnak szánjuk a hazánkkal foglalkozó külföldi tankönyvek ismertetését. Mivel a 
probléma nem új – viszont a globalizáció idején különösen fontos –, folyóiratunk elektronikus változatában szemelvényeket 
közlünk a téma előzményeiről, a két világháború között megjelent, Magyarországot meglehetősen pontatlanul bemutató, 
külföldön kiadott tankönyvekről. 

Az iskolai könyvtárakkal foglalkozó rovatunkban is keveredik a múlt és jelen. Az első magyar könyvtáros nő – Czeke 
Marianne – életét bemutató tanulmányban egy olyan életutat ismerhetünk meg, mely a XXI. század számára is elgondolkodtató. 
Az ország több könyvtárában – így az Egyetemi Könyvtárban is – tevékenykedő hölgy munkásságát miniszterek, de még a 
kormányzó is értékelte. Ebben a rovatunkban egy kortárs debreceni könyvtáros – szintén hölgy – írását is közöljük egy iskolai 
könyvtár hétköznapjairól. Az írás bizonyítja, hogy a hétköznapokban lehetnek (vannak) gondok, de egy felkészült, 
hivatástudattal (ma már ritka ez a jelző) rendelkező, lelkes személyiség  magas szinten megoldhatja azokat. 
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