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fejlõdése, a globalizáció és mindezek hatása a
könyv és a sajtó kiadására, kereskedelmére, va-
lamint a könyvtári kultúrára. Részletesebben írt
a nemzeti, a tudományos, az iskolai és a közmû-
velõdési könyvtárak kialakulásáról, szerepérõl, s
a könyvtárak belsõ életének és a szakmának a
változásairól.

A bevezetõ tanulmányt követõ elsõ dokumen-
tum Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata a
sajtószabadságról (1789. augusztus 26.), az utol-
só A 21. század könyvtárosainak kompetenciái
(Washington, 1998.) címû anyag. Csak ízelítõül
abból, ami közöttük van: részlet az Amerikai
Egyesült Államok alkotmányából, az írói tulaj-
donról szóló porosz törvénybõl, a II. nemzetközi
bibliográfiai konferencia határozataiból, az
UNESCO könyvtári munkájáról szóló jelentés-
bõl, az IFLA közmûvelõdési könyvtárak számá-
ra készített irányelveibõl, nemzetközi statiszti-
kákból, Henri La Fontaine és Paul Otlet világ-
bibliográfiai tervébõl, Lenin, XIII. Leó pápa,
Goethe, Dewey, Ranganathan, Diatzko és Panizzi
írásaiból, szabványokból és könyvtártani, sõt
mûszaki írásokból. E szöveggyûjtemény számá-
ra készült fordítás például az angliai közkönyv-
tári törvénytervezet 1835-bõl, az észak-amerikai
törvények a nyilvános könyvtárakról (1849�
1851), a lipcsei Deutsche Bücherei alapszabály-
zata (1912), Ranganathan öt törvénye a könyvtá-
ri munkáról stb. A szöveggyûjtemény használa-
tát kronológia és mutatók teszik könnyebbé.

Az eddigiek bizonyára meggyõzték az olva-
sót arról, hogy a Bényei Miklós szerkesztette
szöveggyûjtemény hasznos és bizonyára sokat
forgatott könyve lesz szakmánknak.

Egyetemes könyv- és könyvtártörté-
net. 19�20. század. Szöveggyûjtemény.
Összeállította és a bevezetõ tanul-
mányt írta: Bényei Miklós. Debrecen,
2001. 312 p.
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Kultúra alulnézetben

A Könyvtárostanárok Egyesülete gondozásában
� az egyesületi profil 1995-ben elhatározott ki-
bõvítésének megfelelõen � megjelent régi ked-
ves kollégánk, Sáráné Lukátsy Sarolta interjúkö-
tete.

A Fejér Megyei Pedagógiai Intézet közremû-
ködésével igényes kötetté szerkesztett riportok-

ból megtudhatjuk, hogyan vélekednek a kollé-
gák saját pályájukról, munkájukról. Vallomása-
ikat interjúcsokorba gyûjti a szerzõ, hogy ezred-
végi képet mutasson a jelennek és a jövõnek a
kultúraközvetítõk életérzésérõl, hivatásáról és
gondjairól.

A 39 beszélgetés az elmúlt három év látlele-
te, a Dél-Alföldön élõ iskolai könyvtárosok
munkáról, kultúráról, iskoláról, gyerekrõl, pénz-
rõl megfogalmazott gondolatai alapján.

Célját, a könyvtárostanár egyéniségének, szel-
lemiségének, elhivatottságának bemutatását in-
direkt módon valósítja meg kollégánk, amikor
vallomásokká gyúrja a beszélgetéseket. Így teszi
hitelessé riportalanyait, akiknek megbecsülésére
a kötet íródott.

A beszélgetéskötetben megfogalmazott prob-
lémák, azok megoldási stratégiái, a megvalósí-
tás tapasztalatai, szakmai tanulságai erõteljes
hatással lehetnek a könyvtáros szakma mai atti-
tûdjeinek megerõsítésére, esetleges módosításá-
ra. A leírtakat Sáráné Lukátsy Sarolta több évti-
zedes szakmai elismertsége teszi hitelessé. Re-
méljük teljesül a szerzõ kívánsága: talán akad-
nak majd olyanok, akik segítenek optimistábbá
hangolni ezt a majdnem szociológiai látleletet.

A kötet megrendelhetõ írásban a következõ
címen: Könyvtárostanárok Egyesülete, 1088 Bu-
dapest, Múzeum u. 7.

A könyvet � amely az NKÖM, az NKA és a
Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet tá-
mogatásával készült � a Debreceni Nyári Aka-
démián (2002. június 24�28.) lehet megvásárol-
ni. (Ára 990 Ft.)

Kultúra alulnézetben: Könyvtáros-
tanárok vallomásai / Sáráné Lukátsy
Sarolta. � Budapest�Székesfehérvár:
Könyvtárostanárok Egyesülete, Fejér
Megyei Pedagógiai Intézet, 2001.

Olvastad már?
Könyvajánlások �
gyermekszemmel

Ebben a könyvben 10�14 éves Pest megyei gye-
rekek vallanak olvasmányélményeikrõl. Olyan
irodalmi alkotásokról, melyeket szívesen ajánla-
nának barátaiknak, iskolatársaiknak.

�Örüljünk hát ennek a kis kötetnek, s higgyük
el az itt leírt élménybeszámolók után: van re-


