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Workshop a kiskunmajsai
Városi Könyvtárban

2004. május 10–11-én négy megye könyvtárosai
tanácskoztak a kiskunmajsai Városi Könyvtárban
a Publika Magyar Könyvtári Kör felkérésére.

A vendégeket Mózer Gyula, Kiskunmajsa
alpolgármestere köszöntötte. Beszédében ki-
emelte, hogy az Európai Unióban kulcsszerep
vár a könyvtárakra az információk továbbítá-
sában.

Az elsõ nap workshop keretében a könyv-
tárosképzés, továbbképzés európai és hazai irá-
nyairól, programokról, tervekrõl tartottak izgal-
mas elõadásokat a meghívott elõadók.

Biczák Péter, a Pest Megyei Könyvtár igaz-
gatója a Szolgáltató könyvtár és menedzsere cím-
mel többek között arról beszélt, miként kapcso-
lódtak a Phare-projekthez, hogyan tettek szert
nemzetközi kapcsolatokra és milyen új szolgál-
tatásokat vezettek be a Szentendrén mûködõ
intézményükben.

A következõ elõadó, Billédiné dr. Holló Ibo-

lya, a Publika Magyar Könyvtári Kör elnöke A

suszter cipõje címmel a hallgatókat szakmai
önvizsgálatra késztette: a könyvtárosképzés, to-

vábbképzés fejlesztésére  hívta fel a figyelmet.
Ismertette az európai trendeket, projekteket, és
azok mélyebb megismerésére buzdított.

Dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet osztály-
vezetõje a hátrányos helyzetû felhasználóknak

nyújtandó szolgáltatásokról beszélt.
Délután három elõadást láthattunk, hallhattunk

az e-szolgáltatásokról.
Payer Barbara, a Könyvtári Intézet munka-

társa a Pulman digitális kézikönyv használatát
mutatta be. A kézikönyv mindenki számára hoz-
záférhetõ a www.pulman.oszk.hu/dg honlapon.

Lakatos András és Csáki Zoltán, az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) munkatársai ismer-
tették legújabb munkájukat, a Tématérképet,
amely néhány hét múlva az OSZK honlapján is
elérhetõvé válik. A lényege, hogy az olvasóbarát
tárgyszavas rendszert ötvözik a kevésbé kedvelt
ETO számokkal. A dokumentumoknak ezzel a

sokrétûbb feltárásával a szak- és szépirodalom-
ban való böngészést szeretnék megkönnyíteni.

Csáki Zoltán elõadásában bemutatta az Elekt-

ronikus Periodika Archívum és Adatbázist

(www.epa.oszk.hu), amely a folyóiratok feldol-
gozását, hosszú távú megõrzését és szolgáltatá-
sát teszi széles körben lehetõvé. A weblap jelen-
leg fejlesztés/feltöltés alatt áll, várhatóan az õsz
folyamán nyitnak pár száz folyóirattal.
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A workshopot követõen tizenöt könyvtáros
egy kétnapos tréningen vett részt, amelyet dr.

Billédi Katalin pszichológus, fõiskolai docens
vezetett Esélyek és hátrányok a könyvtári ellá-

tásban címmel. Dr. Bartos Éva bevezetõje után
a tréningen részt vevõk a megkezdett gondolat-
tal folytatták, és a hátrányos helyzetû felhaszná-

lókkal való kapcsolat pszichológiai aspektusait

járták körbe.
A Jonathermál Rt. impozáns konferenciater-

me kellemes atmoszférát teremtett a kétnapos,
igen intenzív szakmai munkához.

Ezúton mondunk köszönetet a rendezvény fõ
támogatóinak: a Nemzeti Kulturális Alapprogram-
nak,  a Publika Magyar Könyvtári Körnek, vala-
mint a kiskunmajsai Jonathermál Rt.-nek, a Goessler
Kuverts Kft.-nek és a Turinform Irodának.

Balogh Katalin – Zadravecz Istvánné

Csapodi Csaba
(1910–2004)

Neve mára összeforrt a corvinák kutatásával, pedig
a XX. századot átívelõ élete folyamán sok minden-
nel foglalkozott. Csapodi Csaba 1910-ben szüle-
tett, a neves szemészprofesszor, dr. Csapodi István

gyermekeként. Csapody[!] Vera volt az elsõ, Csa-
ba a nyolcadik gyermek a családban. A budapesti
Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem
bölcsészeti karán 1933-ban történelem–földrajz sza-
kon középiskolai tanári és bölcsészdoktori okleve-
let szerzett. A következõ évben Bécsben levéltári
kutatásokat folytatott ösztöndíjasként. 1934-ben
kinevezték a Magyar Nemzeti Múzeum Országos
(Széchényi) Könyvtárába, majd néhány évig az
Országos Magyar Történeti Múzeumban a fõigaz-
gató titkáraként mûködött.

1942-tõl, alapításától kezdve munkatársa volt
a Teleki Pál Tudományos Intézet Magyar Törté-
nettudományi Intézetének az 1949. év elejéig, az
intézet megszüntetéséig. Közben a budapesti
egyetem bölcsészeti karának magántanárává ha-
bilitálták 1946-ban. Kutatásait az újkori magyar
mûvelõdés- és gazdaságtörténet terén végezte.
1949 és 1951 között dolgozott az Országos Szé-
chényi Könyvtárban, az Egyetemi Könyvtárban,
majd az Országos Könyvtári Központban, míg
végül a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárába került 1951-ben mint a Kézirattár helyet-

tes osztályvezetõje, 1957-tõl mint a Kézirattár
és Régi Könyvek Gyûjteménye vezetõje. 1975.
december 31-én innen vonult nyugdíjba.

A kandidátusi és a tudományok doktora fo-
kozatot 1974-ben (A Corvina Könyvtár története

és állománya), illetve 1978-ban (A Janus Pan-

nonius-szöveghagyomány) címû disszertációjával
nyerte el. Az Országos Könyvtárügyi Tanács és
a Magyar Tudományos Akadémia több munka-
bizottságának volt tagja, a Középkori Munkabi-
zottságnak társelnöke. Speciális kollégiumok
vezetõjeként foglalkozott könyvtár szakos hall-
gatókkal. Mint címzetes egyetemi tanár az 1980-
as évektõl kodikológiát adott elõ az ELTE Böl-
csészettudományi Karának Történeti Segédtudo-
mányok Tanszékén. A Kézirattárba kerülõ fiatal
munkatársakat igyekezett pályára állítani, kuta-
tómunkára ösztönözte õket, s még nyugdíjas
korában is figyelemmel kísérte tevékenységüket.

Széles körû munkásságot fejtett ki, számos or-
szágban folytatott könyvtörténeti kutatást. Munkás-
ságának teljes bibliográfiája megtalálható a Jubile-

umi csokor Csapodi Csaba tiszteletére. Tanulmá-

nyok. (Szerk. Rozsondai Marianne.) Bp. 2002, 405–
433. lapjain. Összesen mintegy 450 publikációja
jelent meg Magyarországon és külföldön. 1939 és
1947 között a Regnum Egyháztörténeti Évkönyv
társzerkesztõje volt. Legfontosabb munkái: Az Es-

terházyak alsólendvai uradalmának gazdálkodása

a XVIII. század elsõ felében, 1933. –  A magyar

barokk, 1942. – Eszterházy Miklós nádor, 1942. –
Világtörténelem a francia forradalomtól napjain-

kig, 1945. (Berlász Jenõvel közösen) – The Corvi-

nian Library. History and Stock, 1973. – A ’Ma-

gyar codexek’ elnevezésû gyûjtemény, 1973. – Az

Anonymus-kérdés története, 1978. – A Janus Pan-

nonius-szöveghagyomány, 1981. – Catalogus

collectionis codicum Latinorum et Graecorum,

1985. Csapodiné dr. Gárdonyi Klárával közös a
Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott

könyvek Magyarországon 1526 elõtt három kötete,
1988–1994. – Tóth Andrással és Vértesy Miklós-
sal közösen: Magyar könyvtártörténet, 1987. –
Számos publikációja jelent meg könyvtári szak-
kérdésekrõl. – A feleségével, Csapodiné dr. Gár-

donyi Klárával együtt összeállított Bibliotheca

Corviniana 1967-ben jelent meg elõször, aztán
1990-ig öt nyelven, tizennégy kiadásban. Szellemi
frissessége nem hagyta el élete utolsó napjáig, a
Magyar Könyvszemle legutóbbi, 2004/1. számá-
ba is írt még egy rövid közleményt.


