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szerzést a weben. Ezt követõen
egy helyi, debreceni portál, a
Hajdú-Online (www.haon.hu)
munkatársai voltak a vendége-
ink. Az érdeklõdõk kérdezhet-
ték õket, és az így kialakult,
izgalmas beszélgetés folyamán
a honlap készítõi bevezettek
minket a portálkészítés ku-
lisszatitkaiba.

Mindenkit lenyûgözött, aho-
gyan a fiatal munkatársak elme-
sélték, miként használják fel a
legújabb információs technoló-
giákat a hírek feldolgozásában,
megjelenítésében, és milyen
felépítésû apparátus szükséges
a portál mûködtetéséhez. Késõ
délután szakmai irányítással
honlapot készíthettek a látoga-
tók, éjszaka pedig egy játékos
�webtélkedõ� tartotta ébren a
kitartóbbakat.

Azok a látogatók, akiket nem
érdekeltek a szervezett progra-
mok, folyamatosan internetez-
hettek (ha volt szabad gép). Az
éjszaka folyamán nagyjából
húszan ültek a gépek elõtt, de
még éjjel is jöttek új beírat-
kozók, érdeklõdõk. A pirkadat-
tal együtt aztán megérkeztek az
elsõ hajnali fecskék, s õk már a
reggeli hírek böngészésével
kezdték a napot.

Mind a könyvtárosok, mind
az olvasók nagyon jól érezték
magukat, így biztosan mondhat-
juk, hogy jövõre is meg fogjuk
szervezni a rendezvényt.

Azoknak, akik esetleg ked-
vet kaptak ahhoz, hogy 2003-
ban csatlakozzanak a fiestához,
az országos rendezvény honlap-
ját (lásd fent) és a mi könyvtá-
runk honlapját ajánlom a figyel-
mükbe, ahol a részletes progra-
munk is megtalálható: http://
www.vkdebrecen.c3.hu/ujkert/
fiesta/

Szabó Vera

A Bod Péter
Társaság hírei

2001 februárja és 2002 febru-
árja között a társaság a követ-
kezõ témákkal foglalkozott:

1. A Bod család történeté-
nek, alkotó tagjainak megisme-
rése és megismertetése

a) Megvalósult a Bod Péter-
konferencia. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Irodalomtu-
dományi Intézetének felhívásá-
ra jelentkeztek a kutatók. Tizen-
három kitûnõ tudományos elõ-
adás hangzott el. Az elõadókon
kívül köszönettel tartozunk a
magas szintû, önzetlen munká-
ért az intézet részérõl Jankovics

József igazgatóhelyettesnek,
Tüskés Gábor osztályvezetõnek
és a szervezõ Sántha Teréznek.
Köszönjük, hogy az ülések el-
nöki tisztét vállalta Szörényi
László igazgató (Irodalomtudo-
mányi Intézet), Hargittay Emil
tanár (Pázmány Péter Katolikus
Egyetem), S. Sárdi Margit ta-
nár (Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem).

A másik rendezõ intézet, az
Országos Széchényi Könyvtár
biztosította a helyet, s a konfe-
renciát megnyitó Monok István
fõigazgató és munkatársai sze-
mélyes részvételükkel emelték
a tanácskozás értékét.

Örömmel vettük tudomásul
Ecsedy István államtitkár beje-
lentését arról, hogy az OSZK
térképtára támogatást kap.

A rendezvényen megjelent
több mint száz vendég hallhat-
ta a Veres Pálné Gimnázium ka-
marakórusának nemesen csen-
gõ hangjait, a déli szünetben
Somkuti Gabriella vezetésével
többen megtekintették az OSZK
kétszázéves történetét bemuta-
tó kiállítást.

b) Vass Szabolcs közremûkö-
désével készül a Bod-családfa.

c) A Bod-bibliográfia rész-
ben elkészült � a Bod-kézirat
gyûjtése folyamatban van.

d) Több Bodtól származó és
Bodról készült írás megjelent az
interneten. (Káldos János mun-
kája, OSZK.)

e) Bod téma volt néhány
középiskolában és egyetemi tan-
széken.

f) Február 23-án megkoszo-
rúztuk Bod Péter Bod utcai
emléktábláját, melyet Lantos
Györgyi csongrádi mûvész ké-
szített dr. Bod Péter orvos kez-
deményezésére, jelentõs szelle-
mi és anyagi támogatásával.
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2. Reagáltunk az aktuális
könyvtárpedagógiai kérdésekre.
A következõ két évben folytat-
nunk kell tevékenységünket e
területen.

3. Megkezdtük a könyv-
tárostanárok munkájával kap-
csolatos elemzést.

4. A 17�18 évesek olvasási
szokásairól több alkalommal
tanácskoztunk, publikáltunk.

5. A minket megkeresõk
kérdéseit megválaszoltuk vagy
továbbítottuk.

Tervünk a  következõ
két évre (2002�2004.)

1. A tudós Bod Péternek és
leszármazottainak további meg-
ismerése. E téren kérjük, hogy

a) Bellágh Rózsa tagtársunk
(OSZK) tájékozódjék és tájé-
koztasson a hazánkban (MTA
Irodalomtudományi Intézet,
ELTE stb.) és határainkon kí-
vül (Magyarigen, Csernáton,
Kolozsvár, Oxford stb.) folyó
tudományos Bod-kutatásokról,

a kiadványokról és az elektro-
nikus feldolgozásokról.

b) Dr. Bod Péter tagtársunk
folytassa családtörténet-kutatását.

c) Bod László emléktábláját
elhelyezzük a Sasadi úton.
Évente megkoszorúzzuk Bod
Péter Bod utcai tábláját.

d) Készülünk Bod születésé-
nek háromszázadik évforduló-
jára (2012.), egy a halálának
235. évfordulóján tartott tanács-
kozással (2004. március), az
Irodalomtudományi Intézet tá-
mogatásával.

2. Tervezünk egy erdélyi
körutat Magyarigen, Olthévíz,
Csernáton útvonalon.

3. A könyvtárostanárok mai
feladatáról, napi gondjaikról,
sikereikrõl tanácskozunk több
ízben, különös tekintettel a 11�
12. osztályokkal is foglalkozó
iskolákra. A téma gondozására
Apai Béláné dr. Csepely Erzsé-
bet tagtársunkat, új titkárunkat
kértük fel. (Címe: 1116 Bp,
Gyékényes u. 3.) Gondolatain-
kat kiadványokban is meg kí-
vánjuk jeleníteni.

A Bod-konferencia emléke-
zetes percei voltak, amikor
Kerényi Ferenc irodalomtörté-
nész köszöntötte volt tanítóját,
a nyolvanéves Csepeti Péternét,
aki ebben az évben fejezte be
aktív könyvtárostanári munká-
ját és a Bod Péter Társaságban
a titkári teendõket. Köszönjük
Anci hûségét!

Befejezésül ezúton fejezzük
ki köszönetünket azoknak a tag-
társaknak, akik az utóbbi évben
munkánkat segítették: Csordás
Ágotának, Apai Bélánénak,
Prõhle Évának és másoknak.
Kiemelkedõ Jobbágy Kati mun-
kája, aki a kiadó támogatásával
elkészítette a Könyvtárosta-
nárok Füzetei sorozat harmadik
számát Jobbágy Károly, a
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könyvtárostanár címmel, me-
lyet a Bod-konferencián meg-
jelentek ajándékként átvettek.
Azon a konferencián, amely
Jobbágy Károlyné szerint fel-
emelte a hallgatóságot, beavat-

ta az elfelejtett értékek kutatásá-
nak világába, s ahol családi, ba-
ráti  társasággá váltunk. Érzelmi-
leg közöttünk volt a XVIII. századi
tudós, Bod Péter, aki egy életen át
szolgált egy ügyet. Együtt gondol-

kodó, egymást becsülõ embe-
rek közössége formálódott azon
a február végi két napon.

Reméljük, két év múlva is-
mét találkozunk a most meg-
jelent felsõcsernátoni, tar-
naõrsi, péceli, alsócsernátoni,
piliscsabai, olthévízi, kecske-
méti, szentesi, berlini, egri,
pozsonyi, baktakéki, oxfordi,
debreceni, pomázi, kolozsvá-
ri, sárvári, kunszentmiklósi,
gyõri, nagyváradi, tatabányai,
enlángeni, bátonyterenyei, ka-
posvári, veszprémi, kisvárdai,
pécsi és más faluból-városból
érkezett hazai és külföldi ta-
nítóval, lelkésszel, fizikussal,
orvossal, egyetemi profesz-
szorral, jogásszal, közgaz-
dásszal, szerkesztõvel, könyv-
tárossal, valamint a Bod-ro-
konokkal.

Ugrin Gáborné elnök


