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Az 1851 elõtti kéziratok
és régi könyvek közös

katalógusa

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia Iro-
dalomtudományi Bizottságának felkérésére a
szegedi olvasmánytörténeti kutatásokat összefog-
lalóan bemutató beszámoló kapcsán el kellett
készítenem a program folytatási javaslatát is.1

Akkor még nem mûködött a MOKKA (Magyar
Országos Közös Katalógus), bár alapelveit már
ismerte és vitatta a könyvtárosok közössége. A
könyvek és a periodikumok közös adatbázisa
(NPA) mellett Vajda Erik megtervezte a ma
könyvtáros berkekben CIKK-MOKKA-ként
emlegetett rendszert is.2 Ma a MOKKA mûkö-
dik, kibõvítése napirenden van, az NPA adatbá-
zis kiegészült az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) katalógusával és egy éven belül a ma-
gyarországi lelõhelyadatokkal, a CIKK-MOKKA
felépítésére több megvalósítható elképzelés is
született. Az 1995-ben javasolt közös régikönyv-
és kézirat-adatbázis már mûködõ változatát be
tudjuk mutatni, õsztõl a közös szerkesztõfelület
is rendelkezésre áll.

Szeretnék néhány olyan szempontot bemutat-
ni, amivel indokolnám, hogy miért van szükség
egy ilyen adatbázisra. Ezen túlmenõen ejtenék
néhány szót arról, hogy hogyan illeszkedik en-
nek a rendszernek a megvalósítási terve az OSZK
következõ öt évének stratégiai tervébe.

A régi könyvek és a kéziratok közös kataló-
gusa, amelyet ma munka-
címen LECTIO-nak neve-
zünk, nem sokban tér el
attól a rendszertõl, amely-
nek segítségével a MOK-
KA adatbázisa mûködik.
Különvá lasz tásuknak
azonban alapvetõen az az
oka, hogy célkitûzése sze-
rint a LECTIO a teljes
Kárpát-medence mai és
történeti anyagát tenné el-
érhetõvé az olvasók, illet-

ve a kutatók számára, és nem csak katalógus
lenne, hanem egyben könyvtörténeti szakértõi
rendszer is.

Egyik értelmében a LECTIO tehát katalógus.
Azoknak a gyûjteményeknek a közös katalógu-
sa, amelyek a mai Magyarországon találhatóak
és feldolgozottan birtokolnak 1851 elõtt nyom-
tatott könyvet, vagy e dátum elõtt lejegyzett fel-
dolgozott kéziratot. Közös katalógus, amelybe –
a feldolgozási munka segítésére – betöltjük a
retrospektív nemzeti bibliográfia rekordjait. A
legtöbb hazai könyvtár tehát ezeknek a leírása
nélkül is építhet katalógust a rekordok átvételé-
vel. Mostani állománya a katalógusnak közel
hetvenezer rekord, amit ez év végéig százezer
fölé tudunk emelni. A külföldi nyomtatványok
egy része tehát már hamarosan hozzáférhetõvé
válik. A szegedi, a debreceni egyetemi könyvtá-
rak 1700 elõtti anyaga gyorsan bekerülhet, de az
OSZK retrokonverziója is halad, ami e tekintet-
ben is gazdagodást hoz majd.

1 Kibõvítve ezt bemutattam a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete 1995. évi XXVII., egri vándorgyûlésén, a Tár-
sadalomtudományi Szekció ülésén. Lásd Monok István:
A könyv- és könyvtártörténeti kutatások helyzete és fi-
nanszírozása. A szegedi könyvtörténeti kutatások 1980–
1995 (Esettanulmány). Könyvtári Figyelõ 6(42) 1996/1.
23–29.

2 Vajda Erik: Idõszaki kiadványok válogatott cikkei-
nek on-line adatbázisa  kooperációs partnerek együttmû-
ködésével. Megvalósíthatósági tanulmány. Bp., 1994,
OSZK (A Könyvtári Figyelõ könyvsorozata, 2.)
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Katalógusként ez a rendszer
minden példányadatot megõriz,
nincsen duplumszûrés. Fontos te-
hát az egyes nyomtatványokban sze-
replõ bejegyzések rögzítése, a kü-
lönleges kötések leírása.

A közös katalógussal bármely
nemzetközi programhoz csatlakoz-
ni tudunk. Az egyik ilyen fontos
együttmûködés a Consortium of
European Research Libraries
(CERL) és a magyar könyvtárak
között lehet. A CERL adatbázisá-
val való együttmûködésben ideá-
lis lenne, ha annak nem az egyes
könyvtáraktól külön-külön kellene
fogadnia rekordokat, hiszen azok
nagyon változatos rendszerekben rögzítettek, és
a magyar állam már jelentõs összegeket áldoz a
konverziókra. Alapvetõ fontosságú lenne, ha a
magyar állam támogatna egy ilyen közös csatla-
kozást a konzorciumhoz úgy, hogy elõfizetné az
európai közös adatbázist az állami és az egyházi
könyvtáraknak is. Jelenleg ugyanis csak hat ma-
gyarországi könyvtár tagja a CERL szervezeté-
nek, de számukra is komoly nehézségeket jelent
a magas tagdíj befizetése.

Az egyházi könyvtárak – melyek anyagá-
nak megismerése a CERL-nek is érdeke – ka-
talogizálásának állami támogatása már önma-
gában is komoly befektetés, és a nyereség
végül a CERL közösségéé is lehet. Éppen ezért
javasoltuk a CERL számára a filozófiaváltást:
ugyanakkora elõfizetési összegért sokkal több
rekordot nyerhetnénk, ha a hozzáférést kiter-
jesztenénk. Magyarországon becsléseink sze-
rint ötszáz IP-cím hozzáférésére lenne szük-
ség. Ha a CERL ezt megfizethetõ áron elfo-
gadja, az állam jelentõsebben támogathatná a
magyarországi közös régi könyves katalógust,
ami a CERL számára lényegesen nagyobb szá-
mú rekordot, társult könyvtárat jelent. Az egy-
házi könyvtárak számára a CERL különösen
fontos, hiszen a papír alapú kézikönyvek csak
elvétve találhatók meg náluk, ami a katalogi-
záló munkát nagyban nehezíti. Így az ingye-
nesen hozzáférhetõ nagy katalógusokra utal-
tak, amelyek ugyancsak nagyszámú régi köny-
ves rekordot õriznek (az osztrák nemzeti
könyvtár, az ICCU, a GBV, a BNF katalógu-
sa, a dél-német közös katalógus stb.).

A másik európai program, amely már jelezte
kérését a magyar könyvtárak csatlakozására, az
amszterdami egyetem Biblia Sacra programja.3

A hazai közös régi könyves adatbázisból jól
konvertálhatók lesznek az adatok, amelyek ré-
szévé válhatnak annak az európai szakértõi rend-
szernek, amely a Biblia kiadástörténetét és hasz-
nálatának históriáját elemzi számos szempont
szerint.

A LECTIO, ahogy említettem, szakértõi rend-
szer is. Része annak a rendszernek, amelyet a
nemzeti könyvtárban a következõ öt évben sze-
retnénk megvalósítani. Ez utóbbi szándékaink
szerint egy olyan adatbázisrendszer, amelynek
segítségével megismerhetõk lesznek a magyar-
országi könyvtárak az elsõ gyûjtemény megala-
kulásától napjainkig. Korszakonként más-más
nagyságú könyvgyûjteményt nevezünk majd
könyvtárnak, de egyetlen könyvtárról a követke-
zõ adatokat szeretnénk megtudni: hivatalos
neve(i), fenntartója/tulajdonosa, vezetõi, személy-
zete, állománya, tudományos tevékenységének
közzétett adatai.

Napjaink könyvtári statisztikája is kiegészül-
ne, és a könyvtártörténeti kutatások hosszú évekre
feladatot nyernek. Mintaképpen Voigt Krisztina

vezetésével elkészült az 1936 és 1952 közti idõ-
szak, a Minerva 1936 elõtt régóta megjelent.
György Aladár 1884-ben pillanatfelvételt készí-
tett Magyarország köz- és magánkönyvtárairól,

3 Berecz Ágnes mutatja be a muzeális könyvállományt
õrzõ könyvtárak 2004. októberi találkozója keretében.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. július • 5

a könyvtártörténet hézagosan ugyan, de lefedi az
1750 és 1867 közti idõszakot. A Mohács utáni
bõ két évszázad az ERUDITIO adatbázisban
(www.eruditio.hu) megismerhetõ, persze kiegé-
szítésre szorul. A Mohács elõtti idõket pedig a
Bibliotheca Hungarica (Csapodi Csaba munká-
ja) kiegészítésével szeretnénk lefedni.

A LECTIO közös katalógus kiépített formá-
jában lehetõvé teszi könyvtárak állományának
rekonstruálását a kéziratos bejegyzések alapján.
Ezért is fontos, hogy szakértõi rendszerként ne
egyszerûen a mai Magyarország könyvanyagát
tartalmazza, hanem az egykor volt, de elpusztult
tételek is kerüljenek bele, ugyanígy a szlovákiai,
a romániai, a kárpátaljai, a vajdasági és a bur-
genlandi, továbbá egyes muraközi és Mura-vi-
déki könyvtárak régi könyveit és kéziratait is
számba vegye. Ez utóbbi érdeke a Trianon utáni
utódállamok kutatóinak és könyvtárosainak is. Elõ-
zetes tárgyalásainkon nagyon pozitívan reagáltak a
terv közös megvalósításának gondolatára.

Rengeteg kérdés vetõdik fel már most, a ter-
vezés és a 0.0 verzió elindításának idején is. Az
egyik legfontosabb ezek közül a besorolási ne-
vek (helynevek, intézmények és személynevek)
kérdése. A Nemzeti Digitális Adattár és a Clavis

typographorum regionis Carpaticae programok
megvalósításának ezt a részét az OSZK koordi-
nálásával végzik, így a szerzõk, a kiadók neve-
ivel, illetve a Kárpát-medence helyneveivel nem
lesz baj. Ugyanígy gondot kell majd viselni a
tulajdonosok névanyagának karbantartására is.
Sürgõs és fontos munka ezeknek a besorolási
adatokat tartalmazó fájloknak az elkészítése, hi-
szen a CERL is tõlünk várja a Kárpát-medence
névanyagát.

Monok István

Tízéves az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése

(Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének története)

1. Az egyházi könyvtárakról
általában

Az egyházi könyvtár az uralkodói, fõúri könyv-
tár mellett a legõsibb könyvtártípus, hiszen kincs-
nek, valóságos vagyonnak számító könyvgyûjte-
ménye vagy valamely uralkodónak, fõúrnak volt,
vagy valamely vallási közösségnek, felekezet-
nek, egyháznak. A késõbbi közkönyvtárak is
ebbõl a két alap könyvtártípusból alakultak ki.

Egyházi könyvtárak mindazok a könyvtárak,
amelyeknek fenntartója valamely egyház, fele-
kezet, vallási közösség. Az elnevezés egy-egy
felekezeten belül is meglehetõsen sokféle könyv-
tártípust takar, és bizonyos értelemben tükrözi
az adott egyház felépítését és nagyságát. Más a
katolikusok esetében egy fõegyházmegyei, egy-
házmegyei, szerzetesi, ezen belül egy a kommu-
nista diktatúra alatt is mûködött mûemlék könyv-
tár vagy csak a rendszerváltás után újjáéledõ
szerzetesi, egyházmegyei könyvtár; a protestán-
sok esetében más egy országos jelentõségû egy-
házkerületi gyûjtemény vagy egyetlen országos
(„szak”)könyvtár és egy kis gyülekezeti könyv-
tár. Külön kategóriát képeznek az egyházi kö-
zépiskolai és felsõoktatási könyvtárak, ezen be-
lül más egy „belsõ használatra” mindig is mûkö-
dött teológiai, szemináriumi könyvtár és más egy
a rendszerváltás után indult felekezeti fõiskola
könyvtára.
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2. Kis magyar könyvtártörténet

2.1 Az egyházi könyvtárak sorsa
a XX. század második felében,
a rendszerváltásig

Az egyház fennmaradásának egyik (emberi)
oka sajátos, a tradíciókat már-már mereven meg-
tartó, megõrzõ magatartásában rejlik.

Az egyházi könyvtárak fenntartóinak, az egy-
háznak és a különbözõ felekezeteknek elsõdle-
ges küldetésük az evangelizáció és a szociális
munka volt, ám késõbb körvonalazódtak egyéb
feladatok is, így például a kultúra terjesztése.
Ezek közül az adott társadalmi, gazdasági, poli-
tikai változásoknak megfelelõen hol az egyik,
hol a másik került elõtérbe, illetve háttérbe. Ha
a magyar egyház XX. századi történetére gondo-
lunk – különösen a XX. század második felének
történetére –, azt mondhatjuk, hogy a negyvenes
évek második felétõl bekövetkezõ események szük-
ségképpen magukkal hozták bizonyos feladatok
háttérbe szorulását, hiszen az intézményeitõl meg-
fosztott, összedúlt szervezetû, üldözött és vértanú-
ságot szenvedett egyház Magyarországon, a XX.
század második felének magyar történelmében –
de az egész régióban – fennmaradásáért küzdött.
Így az egyéb feladatok is háttérbe szorultak vagy
egyszerûen lehetetlenné váltak.

Az egyház evangelizációs küldetését csak il-
legalitásban folytathatta, vagy legálisan, eredeti
céljától teljesen eltérõen, az aktuális politikától
beszennyezve végezhette. Intézményeitõl meg-
fosztva nem volt képes ellátni a korábbi szociá-
lis feladatait sem, és az iskolákat elvesztve az
oktatás-nevelés területérõl is kitiltották. Egyéb
kulturális területen – könyvkiadás, sajtó – sem
mûködhetett. A nemzeti vagyont jelentõ kincsei,
gyûjteményei (múzeumok, könyvtárak, levéltá-
rak) állami kézre kerültek,  s ha néhány meg is
maradt közülük, demonstrálva az állam „jóté-
konyságát”, az egyháznak mint fenntartónak –
értelemszerûen – nem az egyházi gyûjtemények
fenntartása és gondozása jelentette a legnagyobb
gondot.

Az egyházi könyvtárakban évszázadok során
felhalmozott szellemi kincs szerte a világon, de
régiónkban és hazánkban különösen is sokszor
volt veszélyben. Az egyházi könyvtárak sorsá-
nak alakulásában az egyik legszomorúbb kor-
szak a XX. század második fele volt. Az iskolák

1948-ban történt államosításakor, majd a szerze-
tesrendek 1950-ben történt feloszlatásakor az egy-
házi könyvtárak sorsa megpecsételõdött. Két
könyvtár állami mûemlékkönyvtárként mûködött
tovább (Zirc, Gyöngyös); néhány mûemlék-
könyvtárként az egyház kezelésében maradt (Pá-
los Könyvtár, Pannonhalma); volt, amely egy-
egy fõiskola „segéd- és háttérintézményeként”
is szolgált, s így maradt életben (pl. Fõegyház-
megyei Könyvtár – Eger); ám a legtöbb – ha
meg nem semmisült, mint például a szécsényi
ferences kolostor elégetett könyvgyûjteménye –
halott gyûjteménnyé, könyvraktárrá silányult. A
megmaradtak közül egyetlen egyházi könyvtár
állománya sem maradt sértetlen; bizonyos érte-
lemben jobb esetben nagy gyûjtõraktárakon ke-
resztül az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)
fölöspéldányközpontjaiba került az állomány,
ahonnan a nagy állami  könyvtárak egészíthették
ki gyûjteményüket, de sok könyvet értékesítet-
tek külföldön (a Kultúra Külkereskedelmi Vál-
lalat útján) és belföldön egyaránt. Az adott po-
litikai rendszer az egyházi könyvtárakban felhal-
mozott szellemi vagyont nem tekintette kincs-
nek, a nemzeti kulturális örökség részének.

A legnagyobb hazai egyházi könyvtárak (Esz-
tergom, Kalocsa, Eger, Pannonhalma, Debrecen,



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. július • 7

Pápa, Sárospatak, Ráday Könyvtár, Országos Evan-
gélikus Könyvtár) ugyan a rendszerváltást megelõ-
zõ évtizedekben is könyvtárra emlékeztetõ módon
mûködtek, törvényi kötelezettséggel részt vettek
bizonyos könyvtári-szakmai „programokban” (köz-
ponti nyilvántartás, katalógus, CIH – Catalogus
incunabulorum quae in bibliothecis publicis
Hungariae asservantur, RMNY – Régi Magyar
Nyomtatványok), de korántsem olyan feltételek
között, mint az éppen 1950-ben fejlõdésnek indult
közmûvelõdési, felsõoktatási és szakkönyvtárak.

Az egyházi könyvtárakban felhalmozott – és
megmaradt – szellemi kincset csak egy-két
könyv- és mûvelõdéstörténettel foglalkozó szak-
ember értékelte kellõképpen, de mind a mai napig
nagyon sok teológiai és mûvelõdéstörténeti ku-
tatni és publikálni való anyag maradt meg ezek-
ben a könyvtárakban, hiszen tudományos kuta-
tók korábban nem választottak vagy nem választ-
hattak egyházi könyvtárban õrzött anyagot tudo-
mányos munkájuk témájául.

2.2 A hazai „világi” könyvtárügy
helyzete a XX. század utolsó

évtizedeiben és a rendszerváltás utáni
években

A magyarországi könyvtári rendszer a XX. szá-
zad második felében egy nyugat-európai mintájú,
jó hálózati együttmûködésen alapuló rendszerré
szervezõdött, a felhasználói igényeknek és a kor
technikai színvonalának viszonylag jól megfelelõ
gyûjteményekkel, több területen európai színvona-
lú szolgáltatással, sok elkötelezett, hivatástudattal
felvértezett, „kultúrmissziós” feladatra felkészített
könyvtárossal (dokumentációs szakemberrel).
Mindezek ellenére a könyvtárhasználók, a könyv-
tárosok és a fenntartók tudatában egy XIX. századi
könyvtárkép élt. A politikai és gazdasági vezetõk
érdektelennek tekintették a könyvtárügyet, a mara-
dékelven alapuló finanszírozás nem tett lehetõvé
korszerûsítést, fejlesztéseket. A könyvtárosok kép-
zése meglehetõsen egyenetlen volt. Bár a korábban
dokumentációs szakembereket nevelõ intézetek már
könyvtárosokat képeztek, de korántsem egy XX.
századi könyvtár kihívásainak megfelelõ szakem-
bereket.

Az 1980-as évek végén, de fõként az 1990-es
évek elején Európában új könyvtári trendek mutat-
koztak. Az információs és kommunikációs techno-
lógia térnyerése az egész könyvtári szakma meg-

újulását követelte szerte Európában. A könyvtár az
információs és tudásalapú társadalom alapintézmé-
nyévé vált, az oktatás és a tanulás centruma, tudás-
központ lett. A könyvtárhasználók száma megnõtt,
a szolgáltatások iránti igény megváltozott. A könyv-
tár már nem a könyvtárosok, hanem a könyvtár-
használók intézménye lett, akik naprakész, pontos
információkat kerestek, amelyekhez gyorsan sze-
rettek volna hozzájutni, vagyis minõségi szolgálta-
tást vártak el. Az információrobbanás, a rohamos
technikai fejlõdés, a külföldi könyvtári trendek, az
európai uniós tagság lehetõsége sürgetõvé tették az
egész magyar könyvtárügy megújulását is.

Bár a rendszerváltás a politikai és gazdasági
változások mellett a kulturális életben is válto-
zást és új lehetõségeket jelentett, de amikor egy
ország, egy nemzet olyan „történelmet fordító
idõket” él meg, mint amilyen a rendszerváltás
volt, a változás jelei elõször nem a kultúra terü-
letén tapasztalhatók. Több év telt el, mire a kul-
turális terület, ezen belül a (közmûvelõdési)
könyvtárügy életre kelt.

A változásban és változtatásban fontos szere-
pet kapott az emberi tényezõ. A közmûvelõdési,
felsõoktatási és szakkönyvtárakban, valamint a
könyvtárosképzõ intézményekben dolgozó szak-
emberekbõl a kilencvenes évek elejére összeállt
egy a külföldi változásokra is figyelõ csoport,
akik – felismerve a kor követelményeit és lehe-
tõségeit – elkezdték a hazai könyvtárügy meg-
újításának nagy feladatát. E csoport tagjai szer-
vezik, vezetik mind a mai napig azokat a szak-
mai és érdekképviseleti szervezeteket, amelyek
a szabályozás és a fenntartás kérdéseiben képvi-
selik a hazai könyvtárügyet.

A rendszerváltás után megváltozott politikai,
gazdasági, társadalmi és technológiai tényezõk
következtében a könyvtári-információs területen
kezdetben késlekedés, felkészületlenség és el-
bizonytalanodás volt tapasztalható. Megszûnt
az addig alapvetõ szakmai segítséget nyújtó
Könyvtártudományi és Módszertani Központ,
valamint az Országos Széchényi Könyvtár
koordináló szerepe is. A már szinte automati-
kus szakmai szabályozások és központi szol-
gáltatások nem mûködtek tovább, a jogi sza-
bályozás elavult lett, elodázhatatlan volt a vál-
tozás. Az 1990-es évek közepétõl elengedhe-
tetlenül szükségessé vált a változtatás elõször
a hazai könyvtári rendszeren, a könyvtárügy
stratégiáján, majd a jogi szabályozáson.
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A magyar „világi-szakmai” könyvtárügy
1990-tõl és az elmúlt tizenöt évben folyamato-
san az egész magyar könyvtárügyet alapjaiban
átformáló feladatokkal birkózik.

A legfontosabb, részben a mai napig tartó
feladatok a következõk: Az országosan hiányzó
információs és kommunikációs technológia (ICT)
megteremtése és beépítése a könyvtári köztudat-
ba. A számítógépes feldolgozás gyorsítása és
egyenetlenségeinek javítása, a lemaradások meg-
szüntetése a számítógépes hálózati együttmûkö-
désben és az országos szolgáltatásokban. Új,
korszerû összetételû és nagyságú könyvtári do-
kumentumállomány kialakítása, az országos
dokumentumellátási rendszer megszervezése.
Korszerû könyvtári szolgáltatások bevezetése
(tartalomszolgáltatás). Új jogi szabályozás (ke-
rettörvény és egyéb jogszabályok) megalkotása.
Az új gazdasági és politikai környezet számba-
vétele, a megváltozott gazdasági helyzetben új-
fajta finanszírozás megteremtése. A könyvtáros-
képzés megújítása, a továbbképzés megszerve-
zése, az európai együttmûködés alapjainak meg-
teremtése.

2.3  Az egyházi könyvtárak a XX.
század utolsó évtizedében

Az 1989, a rendszerváltás éve után bekövet-
kezõ politikai, gazdasági változások magukban
hordozták a megújulás szükségességét és lehetõ-
ségét az egyházi könyvtárak számára is. 1990-
ben megszületett a vallásszabadságról szóló tör-
vény, lehetõvé téve az egyházak számára a nyil-
vános mûködést a mûvelõdés területén. 1997-
ben létrejött, 1998-ban hatályba lépett és 1999-
ben törvényerõre emelkedett az ún. Vatikáni meg-
állapodás. 1997-ben megszületett az ún. kulturá-
lis törvény.

Az illegalitásból kiszabadult egyház megkezd-
te intézményeinek újraépítését, mûködése külsõ
kereteinek, feltételeinek visszaszerzését és újra-
teremtését a semmibõl.

Mindez a fentebb vázolt feladatok sorrendjé-
ben történt meg: elsõdlegesen az újra szabadon
végezhetõ pasztoráció-evangelizáció élénkült
meg, aztán a szociális tevékenység (szociális
intézmények, egészségügy), a kulturális terület
(oktatás-nevelés, iskolák), az egyéb kulturális
tevékenység, melybe a lepusztult egyházi mû-
emlékek és mûkincsek gondozása és az egyházi

gyûjtemények (múzeum, levéltár, könyvtár) ügye
tartozik.

Ez az egyház eredeti küldetésébõl adódó, te-
vékenységében és feladatában nem emberek ál-
tal meghatározott sorrendiség is az oka annak,
hogy amikor a rendszerváltáskor ismét több le-
hetõség nyílt meg az egyház elõtt, lassabban
reagált a változásokra, késedelemmel vett tudo-
másul olyan lehetõségeket, amelyek az érdekeit
szolgálják; hogy az egyházi gyûjtemények ese-
tében az egyház mint fenntartó, bár nem gátolja
a gyûjtemények mûködését, de nem is támogatja
kellõ elkötelezettséggel. Az egyház mint fenn-
tartó nem vett érdemben tudomást pl. az 1994-
ben megszületett ún. Római dokumentumról, me-
lyet a Kulturális Javak Pápai Bizottsága adott ki,
javaslatokat téve az egyházi gyûjteményekben õr-
zött szellemi kincsek õrzésére és gondozására.

A „civil” könyvtári rendszer változásának
hatására a változás és a változtatás lehetõségét
és szükségességét az egyházi könyvtárak is érez-
ték, de azt is, hogy kétszeres lemaradást kell
ledolgozniuk. Az egyházi könyvtáraknak egy ro-
hamosan változó, fejlõdõ hazai könyvtári rend-
szerhez kellett és kell felzárkózniuk, megtalálni
a helyüket ebben a rendszerben, sõt, a kor köve-
telményeinek és kihívásainak is folyamatosan
meg kell felelniük, tovább is kell fejlõdniük.

A valós lehetõségek és feladatok felmérését
az egyházi gyûjtemények nem várhatták fenntar-
tóiktól, központi, „felülrõl jövõ” irányítással, de
nem is volt szükség ilyen rossz emlékû centra-
lizálásra. A változásban és a változtatásban –
mint a „világi könyvtárügyben” – itt is fontos
szerepet kapott az emberi tényezõ. A nagy or-
szágos könyvtárakban tevékenykedõ vagy azo-
kat ismerõ, régi könyvekkel foglalkozó szakem-
berek és az egyházi könyvtárakban dolgozó,
korábban könyvtárosi szakképesítést szerzett, így
a korábbi és az immár változó magyar könyvtár-
ügyet is ismerõ szakemberekbõl az 1990-es évek
elejére szervezõdött egy olyan csoport, amely-
nek tagjai „megteremtették” a hazai egyházi
könyvtárügyet. Mindez azt jelentette, hogy tuda-
tosították: a magyar könyvári rendszerbe tagad-
hatatlanul beletartozik egy elfeledett és mellõ-
zött könyvtártípus, beletartoznak az egyházi
könyvtárak, amelyek több évszázados múltú, a
nemzeti kulturális vagyonhoz tartozó gyûjtemé-
nyükkel, állományukkal   sajátosak ugyan, de a
könyvtári rendszer tagjai.
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3. Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülése

3.1  Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének

létrejötte

Az egyházi könyvtárak sorsáért aggódók pon-
tosan érezték, hogy a változásokat egy-egy
könyvtár elszigetelten nem képes követni, ha-
nem összefogásra van szükség, ezért a Magyar
Könyvtárosok Egyesületén (MKE) belül felme-
rült egy önálló egyházi könyvtári szekció létre-
hozásának gondolata. Az OSZK egyházi könyv-
tárakért felelõs munkatársa, Szelestei Nagy László

javaslatára született meg egy munkaközösség
ötlete. Az ötletbõl a pannonhalmi Fõapátsági
Könyvtár vezetõje, Bánhegyi Miksa kezdeménye-
zésére és több elszánt egyházi könyvtárban dol-
gozó kolléga jóvoltából konkrét terv lett, s 1994.
március 8-án Kalocsán 23 egyházi könyvtár
képviselõje elhatározta egy minden más szak-
mai szervezettõl és felekezeti hovatartozástól
független (ökumenikus) munkaközösség (az
Egyházi Könyvtárak Munkaközössége)  létreho-
zását, melynek tagjai között a katolikus, a refor-
mátus, az evangélikus, az unitárius, a szerb-or-
todox és a zsidó felekezet könyvtárát egyaránt
megtaláljuk. A munkaközösség céljait a résztve-
võk a következõkben határozták meg: az egyhá-
zi könyvtárosok folyamatos kapcsolattartásának
biztosítása, információk áramoltatása és évenkén-
ti egy-két napos találkozások, szakmai konfe-
rencia megszervezése.

Az alakuló ülés 1994. november 8-án Buda-
pesten, az Országos Széchényi Könyvtárban volt.
Itt történt meg a szervezeti keretek kialakítása
(döntés az egyesület nevérõl, az elsõ alapsza-
bály megszövegezése, tisztségviselõk megválasz-
tása) és a tevékenységi formák meghatározása.
Az egyesület az Egyházi Könyvtárak Egyesülé-
se (EKE) nevet választotta. Az országos szerve-
zet központja az Országos Széchényi Könyvtár
lett; a nemzeti könyvtár támogatását az egyesü-
lés kezdettõl fogva tapasztalta. Szellemi központ-
jává a legrégebbi magyarországi könyvtár, a pan-
nonhalmi Fõapátsági Könyvtár vált, ez a könyv-
tár vállalta évekig az egyesülés anyagi terheit és
biztosította az ügyvitelt. A könyvtár vezetõje volt
az egyesülés elsõ elnöke is.

Az egyesülés alapszabályban megfogalmazott
célja a magyarországi egyházi könyvtárak együtt-

mûködésének elõmozdítása, lehetõség szerinti kö-
zös álláspont kialakítása és tapasztalatok kicserélé-
se az alábbi területeken: a) az egyházi könyvtárak-
nak egyházukban és a társadalomban betöltendõ
szerepe, b) könyvtári feldolgozó munka és gyûjtõ-
körök, valamint c) muzeális értékek õrzése.

Az egyesülés az alapszabály tervezetében
meghatározta a szervezeti kereteket. Az egyesü-
lésnek más szakmai szervezetekkel ellentétben
nem könyvtárosok, hanem könyvtárak lettek a
tagjai. Az egyesülés elsõ elnöke Bánhegyi Mik-
sa (Fõapátsági Könyvtár –Pannonhalma), titkára
Szelestei Nagy László (OSZK) lett. A jelenle-
võk megválasztották a kilenctagú elnökséget is,
a felekezeti arányoknak megfelelõen. A megál-
lapodás szerint az egyesülés legfõbb szerve az
évente ülésezõ közgyûlés; az egyesülés ügyeit
az elnök, a titkár és az évente legalább kétszer
ülésezõ elnökség intézi.

A következõ közgyûlés 1995. november 7-
én, ugyancsak Budapesten, az OSZK-ban ült
össze. Ez a közgyûlés hagyta jóvá az elnök, a
titkár és az elnökség által végsõ formába öntött
alapszabályt. Határozatot hozott egy lehetõség
szerint évenként megjelenõ névtár, késõbb ta-
nulmányokkal, cikkekkel bõvített évkönyv elké-
szítésérõl.

A közgyûlésen szó esett a Kulturális Javak
Pápai Bizottsága által 1994-ben kiadott Római
dokumentumról, körlevélrõl, mely az egyházi
gyûjteményekben levõ szellemi kincsek õrzésé-
re és gondozására fogalmazott meg javaslatokat.
Ez azért is fontos volt, mert ezzel a dokumen-
tummal szinte alig foglalkozott az egyház mint
fenntartó.

A közgyûlés jóváhagyta, hogy az elnök és a
titkár kezdje meg a tárgyalások elõkészítését a
szerzetesrendek feloszlatásakor (1950) elkobzott
könyvek visszaadásáról. A résztvevõk megbíz-
ták a titkárt az egyesülés cégbírósági bejegyez-
tetésének elõkészítésével.

1995. december 19-én a Fõvárosi Bíróság
hivatalosan bejegyezte, nyilvántartásba vette az
Egyházi Könyvtárak Egyesülését, melynek szék-
helye az Országos Széchényi Könyvtár lett.

3.2 Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülése közgyûléseinek története

A cégbíróságon hivatalosan is bejegyzett egye-
sülés elsõ „valódi” közgyûlése 1996. október 15–
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16-án Budapesten, a Ráday Könyvtárban volt.
Ezen az összejövetelen a közgyûlés az addigi
elnökségi tagok mellett még egy tagot válasz-
tott az „egyéb felekezetbõl”: Remete Lászlót,
az Országos Rabbiképzõ Intézet Könyvtárának
vezetõjét.

A gyûlésen az elnök beszámolt az egyesü-
lés részvételérõl az új könyvtári törvényt elõ-
készítõ munkában, a Conseil International des
Associations de Bibliothéques de Théologie
(magyarul: Teológiai Könyvtárak Egyesülése-
inek Nemzetközi Tanácsa) elnevezésû, ma
BETH-ként (Bibliothéques Européennes de
Théologie) ismert szervezet Magyarországon,
Pannonhalmán, a pápalátogatással egy idõben
megrendezett ülésérõl és az elkobzott köny-
vek visszaadásáról folytatott tárgyalásokról. A
titkár bemutatta az elsõ Névtárat (1996-os pró-
baszám), a közgyûlés – a jogi szabályozás
követelményeihez igazodva – határozatot ho-
zott az alapszabály kiegészítésérõl. A jelenle-
võk javaslatokat tettek a könyvtári, szakmai
együttmûködés kereteinek meghatározására
(gyûjtõköri szabályzatok, tárgyszavazás, kur-
rens folyóiratok beszerzésének összehangolása).

A következõ közgyûlés 1997. június 24–25-

én volt, Pápán. A gyûlés legfontosabb feladata
az esedékes tisztújítás volt. A közgyûlés három
évre újraválasztotta Bánhegyi Miksát (Fõapátsá-
gi Könyvtár – Pannonhalma).

A közgyûlésen a következõ témákról esett szó:
minisztériumi ellenõrzés kérdése, posztgraduális
képzés igénye, szekciók, munkacsoportok létre-
hozása, egyházi iskolában tanító és dolgozó
könyvtárosok együttmûködése, az EKE és más
könyvtári szervezetek viszonya, a közgyûlések
programjának bõvítése tudományos, kultúrtörté-
neti elõadásokkal, számítógép szerepe a könyv-
tárosi munkában, egy felmérés terve a külön-
gyûjteményekrõl és a restaurálásra szoruló köny-
vekrõl.

Ezután 1998. június 23–24-én, Egerben gyûl-
tek össze az EKE tagjai. A közgyûlés legfonto-
sabb témái: az 1997-ben megjelent kulturális
(könyvtári) törvény, az állami finanszírozás kér-
dése, a nyilvános könyvtári státus mibenléte és
feltételei, a pályázatok (dokumentumvásárlás,
restaurálás) szorgalmazása, a számítógépes mun-
ka eredményei (Orbis mûködése), továbbképzés
(könyvtáros asszisztensképzés), a szakmaiság
szorgalmazása.

1999. június 21–23-án Sopronban ülésezett
az EKE közgyûlése. A tanácskozáson döntés szü-
letett a titkár személyérõl: a titkár a mindenkori
elnök által felkért egyházi könyvtári kolléga le-
gyen. Szelestei Nagy László, az EKE elsõ titká-
ra lemondott megbízatásáról, és Ásványi Ilona

(Fõapátsági Könyvtár – Pannonhalma) látta el a
titkári teendõket a továbbiakban.

A soproni összejövetelen felmerült a határon
túli könyvtárak részvétele az EKE munkájában.
A határon túli könyvtárosokkal inkább szemé-
lyes, mint intézményi kapcsolata volt és van a
kollégáknak. (Az elsõ és 2004-ig egyetlen hatá-
ron túli könyvtár, a Beregszászi Református
Könyvtár a 2001. évi, pannonhalmi közgyûlésen
lett tagja az EKE-nek).

A közgyûlésen felvetõdött egy az elnökség
összetétele vonatkozó javaslat, hogy az egyéb
felekezet helyett az egyházi iskolai könyvtárak
adják az elnökség egy tagját.

Aktuális kérdés volt még az egyházi könyv-
tárak részvétele a Frankfurti Könyvvásárra ké-
szülõ CD-ROM elõkészítésében, az EKE tag-
könyvtárainak részvétele az Országos Doku-
mentumellátási Rendszerben (ODR). Még min-
dig aktuális téma volt a könyvtári törvény is-
mertetése és tudatosítása, a nyilvános könyvtári
státus elnyerésének szorgalmazása, a különbözõ
pályázatokon való részvétel sürgetése, és buzdí-
tás továbbképzéseken való részvételre. Az elnök
ismertette azokat az erõfeszítéseket, melyeket az
elnökség az állami finanszírozással kapcsolatban
tett (gyûjteményi támogatás növelése és független-
né tétele a mindenkori politikai viszonyoktól).

A jubileumi évben, 2000-ben (2000. július 3–

5.) Esztergomban ülésezett az EKE. A tisztújító
közgyûlésen Antalóczi Lajos (Eger) lett az egye-
sülés új elnöke. Az elnökség is változott, a ko-
rábbi elnök (Bánhegyi Miksa) elnökségi tag
maradt, az EKE születésekor kötött megállapo-
dás megváltoztával az egyéb felekezetek helyett
az iskolai könyvtárak közül választotta meg a
közgyûlés Viola Ernõt (Református Gimnázium
Könyvtára – Csurgó) elnökségi tagnak.

Az EKE vezetõi felhívták a kollégák figyel-
mét a kötelezõ továbbképzésrõl szóló kormány-
rendeletre. Pannonhalmi kollégák bemutatták az
EKE honlapjának tervezetét (Izer Zoltán – Fõ-
apátsági Könyvtár és Soós Péter, a Pannonhalmi
Bencés Apátság rendszergazdája). Némi vita után
a pannonhalmi Fõapátsági Könyvtár felajánlot-
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ta, hogy megvásárolja az eke domainnevet, és
mivel a számítástechnikai infrastruktúra Pannon-
halmán volt a legkorszerûbb, Pannonhalma szer-
vere fogadta be és szolgáltatja a honlapot. Eb-
ben az évben létrejött a Theca internetes adatbá-
zis, melyet Broczky István (OKGYK – Országos
Katolikus Gyûjteményi Központ) ismertetett.

2000 decemberében elhunyt Antalóczi Lajos,
a július elején megválasztott elnök. Megbízatá-
sát súlyosbodó betegsége miatt az utolsó hóna-
pokban egyre kevésbé tudta ellátni; a korábbi
elnök és titkár vitte az egyesülés ügyeit.  2001
januárjában az elnökség a következõ közgyûlésig
Bánhegyi Miksát, az elõzõ elnököt kérte fel, hogy
ügyvezetõ elnökként képviselje az egyesülést.

2001. július 3. és 5. között Debrecenben is-
mét tisztújító közgyûlésre került sor. Az új el-
nök Gáborjáni Szabó Botond, a Debreceni Re-
formátus Nagykönyvtár vezetõje lett. A titkári
teendõk végzésére továbbra is Ásványi Ilonát
(Fõapátsági Könyvtár – Pannonhalma) kérte fel
az új elnök.

Az elnökség új tagja lett a katolikusok köré-
bõl a régi elnök, Bánhegyi Miksa (Fõapátsági
Könyvtár – Pannonhalma) és Török Beáta (Hit-
tudományi Fõiskola Könyvtára – Szeged)

A közgyûlésen a megbízott elnök beszámolt
az egyesülés 2000/2001. évi munkájáról. Elmond-
ta, hogy milyen szakmai fórumokon, tanácsko-
zásokon, kerekasztal-megbeszéléseken képvisel-
tette magát a szervezet. Beszámolt a Theca
internetes adatbázis mûködésérõl, az eke
domainnév megvásárlásáról, a Könyvtári Leve-
lezõ/lapban az egyházi könyvtárakról megjelent
cikksorozatról, arról, hogy az egyesülés az egy-
házi könyvtárak nevében levélben szólította meg
az egyházi kiadókat, hogy vegyék fel a kapcso-
latot az egyházi könyvtárakkal, küldjenek aján-
lójegyzéket kiadványaikról, valamint az 1950-
ben elkobzott könyvek visszaadásáról, amely
munka 2001-ben is folytatódott.

Ezen a közgyûlésen megtörtént az elmúlt évek
tapasztalatai alapján és a tisztújítás miatt is szük-
ségessé vált alapszabálymódosítás, melyet 2002
februárjában fogadott el a Fõvárosi Bíróság.

2002-ben Pannonhalma (2002. július 1–4.)

vállalta a közgyûlést rendezõ házigazda szere-
pét. A közgyûlésen az elnök ismertette és érté-
kelte a 2001. évben történt többszöri bérmódo-
sulást. Beszámolt arról, hogy az elnökség kidol-
gozott egy az egyházi könyvtárak mûködésére

vonatkozó koncepciót, melyet benyújtott a mi-
nisztériumba. A titkár tájékoztatott arról, hogy
megtörtént a személyi változások, valamint a mó-
dosított alapszabály bejegyeztetése a Fõvárosi Bí-
róságon, és rendezõdött az egyesülés pénzügyi
nyilvántartása (önálló adószáma és bankszáma
van).

2003-ban (2003. június 25–27.) Sárospatakon

volt az EKE közgyûlése. Az elnök beszámolt az
elmúlt év munkájáról, arról, hogy az egyesülés
több kuratóriumban és szakmai fórumon képvi-
seltette magát, az egyéb szakmai szervezetekkel
együttmûködve tevékenyen részt vett a könyvtá-
ri szakmai közéletben.

Elmondta, hogy az elnökség javaslatait figye-
lembe véve megfogalmazta az egyházi könyvtá-
rak további feladatait. (A magyarországi egyházi

könyvtárak helyzete, célja és jövõképe címû do-
kumentum, mely olvasható az interneten és
megjelent a Könyvtári Figyelõ 2002. évi 1-2.
számában). Felvetette a különbözõ aktuális pénz-
ügyi kérdéseket (állami támogatás mértéke, bér-
korrekciók).

Beszámolt a BETH salamancai közgyûlésé-
rõl és örömmel jelentette be, hogy az EKE teljes
jogú tagja lett a Teológiai Könyvtárak Egyesü-
lései Nemzetközi Tanácsának (BETH).

Javaslatot tett arra, hogy a közgyûlések me-
nete a továbbiakban a következõ legyen: a min-
denkori közgyûlésen a tagok kapják kézbe az
elõzõ évi közgyûlés jegyzõkönyvét és az éves
pénzügyi beszámolót, ahogy ezeket a titkár (egy-
ben kamarás) már ezen a közgyûlésen is szét-
osztotta. Javasolta azt is, hogy a közgyûléseken
teremtsünk lehetõséget arra, hogy azok a tag-
könyvtárak, amelyeknél az elõzõ évben valami-
lyen fontos szakmai esemény történt, beszámol-
hassanak errõl a közgyûlés elõtt.

A titkár (egyben kamarás) ismertette az egye-
sülés jogi ügyeiben és pénzügyeiben történt vál-
tozásokat, beszámolt a szervezet gazdasági tevé-
kenységérõl, honlapjáról és a levelezõlista mû-
ködésérõl.

A közgyûlés megválasztott egy felügyelõ bi-
zottságot, amely ellenõrzi az egyesülés munká-
ját, alapszabály szerinti mûködését, gazdasági
tevékenységét. A felügyelõ bizottság tagjai: Kön-

tös László (Pápa), Mányoki János (Országos
Evangélikus Könyvtár – Budapest), Violáné

Bakonyi Ibolya (Csurgó) lettek. (Ásványi Ilona)

(Folytatjuk a következõ számban – a szerk.)
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Egyházi könyvtárak
konferenciája

Egyházi könyvtárak a változó hazai könyvtár-

ügyben címmel tartották konferenciájukat az
Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (EKE)
könyvtárosai 2004. június 21. és 23. között Kecs-
keméten és Kalocsán.

Milyen új kihívásokkal kell szembenézniük,
hogyan vállalhatnak részt a gyarapodó, új könyv-
tári feladatok megoldásában, hogyan kapcsolód-
hatnak intenzívebben a hazai könyvtárügy célja-
inak megvalósításához? – többek között ezekre
a kérdésekre is választ kerestek. A változó könyv-
tári feladatok megoldási lehetõségeinek keresése
mellett idõt szántak azonban a visszatekintésre
is, az idei találkozó ugyanis az egyesülés tize-
dik, jubileumi konferenciája volt. 1994 márciu-
sában 23 egyházi könyvtár képviselõje a konfe-
rencia egyik idei helyszínén, Kalocsán határo-
zott egy egyesülés létrehozásáról, lehetõséget
biztosítva további könyvtárak csatlakozására. A
mára 68 tagkönyvtárat összefogó egyesülés
könyvtárai nem alkotnak homogén csoportot. Va-
lamennyi fenntartója valamelyik egyház vagy fe-
lekezet ugyan, de gyûjteményük, gyûjtõkörük,
feladataik el-
térõk. Az el-
múlt tíz évre
Bánhegyi B.

Miksa, a szer-
vezet elsõ el-
nöke tekintett
vissza.

A találko-
zó az egyesü-
lés éves köz-
gyûlésével
kezdõdöt t ,
amely egy-
ben tisztújító
közgyûlés is
volt. Az el-
múlt évre és
a hároméves

ciklusra való visszatekintés után az elnökségi
tagok megválasztása következett. A leköszönõ
elnök – dr. Gáborjáni Szabó Botond (Tiszántúli
Református Egyházkerület Nagykönyvtára) –
utódjául Ásványi Ilonát (Pannonhalmi Fõapátsá-
gi Könyvtár), az egyesülés eddigi titkárát vá-
lasztotta meg a közgyûlés.

Hagyomány az egyesülés konferenciáinak
történetében, hogy az elõadások évente váltakoz-
va foglalkoznak a „régivel” és az „újjal”, állo-
mányvédelemmel, a muzeális értékeket õrzõ
gyûjteményeknek a kulturális örökség védelmé-
ben betöltött szerepével. Az idei elõadások rész-
ben a jelen teremtette lehetõségek könyvtári fel-
használásáról szóltak, de a múlt értékeinek meg-
õrzésére irányultak. Dr. Dippold Péter (Könyv-
tári Intézet) a magyar kulturális közvagyon digi-
talizálási prioritásainak feltérképezésérõl készült
felmérés tanulságait összegezte. A Könyvtári
Intézet és a Neumann-ház közös – a nemzeti

(Fényképek: Boda Miklós)



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. július • 13

kulturális vagyon digitalizálására vonatkozó –
projektjében az egyházi könyvtárak is részt vet-
tek. Dr. Skaliczki Judit (Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma – NKÖM) Európai könyvtár-

ügy – hazai feladatok és megoldások címmel
tartotta elõadását, amelyben kiemelte: a „civil”
könyvtárak mellett az egyházi gyûjteményeknek
is egyre szervesebben be kell kapcsolódniuk a
hazai könyvtári, mûvelõdési információs rend-
szerbe, s velük együtt meg kell felelniük az
európai könyvtárügy kihívásainak.

Dr. Szelestei Nagy László (Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, az egyesülés elsõ titkára) a
„régit” összekapcsolta az „újjal”, sürgetve a kap-
csolatok felvételét és ápolását a határon túli
egyházi könyvtárakkal. Az uniós csatlakozás
teremtette lehetõségeket kihasználva talán lehe-
tõség nyílik a határon túli, veszendõben lévõ
kulturális, mûvelõdéstörténeti értékek feltárásá-
ra és megóvására. Dr. Monok István és Hegyi

Ádám (Országos Széchényi Könyvtár) a „régi”
megõrzésérõl beszélt. Az 1850 elõtt nyomtatott
könyvek és kéziratok központi nyilvántartása és
közös feldolgozása megkezdõdött, a felmérés-
ben az egyházi könyvtárak is részt vettek. Az elõ-
adás a MOKKA-R projekt eddigi eredményeit is-
mertette. Az egyesülés könyvtárai közül a Ráday
Gyûjtemény a projektben mint adatszolgáltató
mûködött közre. Dr. Kenyéri Katalin (NKÖM) a
könyvtárakban õrzött muzeális anyag védelmének,
kezelésének új jogi szabályozási tervezetét vázolta
a hallgatóság elõtt. A konferencia két záró elõadá-
sát az egyesülés egy-egy könyvtárának munkatársa
tartotta: Hegedûs András az esztergomi Érseki
Simor Gyûjtemény digitalizálási projektjérõl szá-
molt be, Homor Ferenc – a Piarista Központi
Könyvtár munkatársa – a SZIKLA-21 könyvtári
programot mutatta be röviden.

A rendezvény második napján – az egyesülés
hagyományaihoz igazodva – szakmai programok-
kal összekötött kirándulás következett. Bugac után
látogatást tettünk a szervezõ könyvtár gyûjtemé-
nyében: megtekintettük a kalocsai Érseki Könyvtár
Patachich-termét és a Kincstárat. A konferencia záró
programjai között a kecskeméti protestáns gyûjte-
mények és a Piarista Gimnázium Könyvtárának
meglátogatása szerepelt. Örömmel fogadtuk el a
Katona József Könyvtár meghívását, és délután
Ramháb Mária vezetésével betekinthettünk egy
korszerû, minden korosztályt megszólító könyvtár,
információs központ életébe.

Visszatekintve tízéves, ugyanakkor évszáza-
dokra visszanyúló múltunkra úgy érezzük, az ér-
tékek megõrzésében vállalt feladatok változnak
és szaporodnak. Ebben a munkában partnerünk
a hazai könyvtárügy valamennyi szereplõje.
Célunk, hogy a magunk sokféleségével, az in-
tézményeinkben dolgozó kollégákkal tevékenyen
bekapcsolódjunk a változó hazai könyvtári fel-
adatok megoldásába.

Török Beáta

titkár
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A közszolgálati törvény
tervezete és a Nemzeti
Civil Alapprogram
pályázatai
az IKSZ-ülés napirendjén

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
elnöksége és képviselõ-testülete június 30-án ült
össze az Országos Széchényi Könyvtárban. Az
ülés napirendjén aktuális kérdések, a közszolgá-
lati törvény tervezete és a Nemzeti Civil Alap-
program pályázatai szerepeltek.

Fodor Péter tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy az októberben rendezendõ Összefogás a
könyvtárakért – összefogás a használókért címû
országos rendezvénysorozatra egységes, orszá-
gos felhasználású plakát készül, melynek ter-
veit még júliusban megkapják a testület tagjai
véleményezésre.

Az összefogás akció kiemelt programja ezút-
tal is egy szakmai konferencia, amelynek hely-
színe a százéves Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár, témája pedig a könyvtárosképzés lesz. A
konferencia programját a szövetség a Magyar
Könyvtárosok Egyesületével közösen alakítja ki.
Fontos, hogy megvitassuk a képzés tartalmát,
jövõjét, megfogalmazódjanak a munkáltatók el-
várásai stb.

Ismertette az akcióhoz már hagyományosan
kapcsolódó rádiós vasárnap forgatókönyvét is.

A Regionális Fejlesztési Holding Rt. és az
IKSZ 2004. szeptember 23-ára találkozót szer-
vez a kistérségi megbízottaknak, valamint a
megyei és kistérségi könyvtárak vezetõinek, ahol
a tavasszal elkezdõdött együttgondolkodás a tér-
ségek szerepérõl, lehetõségeirõl, fejlõdésérõl
tovább folytatódik.

A Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság szeretne együttmûködni az Informati-
kai és Könyvtári Szövetséggel a HáLóra magyar!
elnevezésû, számítógép-használók távoktatására
készült programcsomag könyvtári alkalmazási le-
hetõségeinek megismertetésében és a koordiná-
cióban. A megjelentek véleménye szerint a prog-
ram koordinálásának felvállalása helyes, a szö-
vetség az elnökség részérõl Pallósiné Toldi

Mártát, a testületi tagok közül pedig G. Szabó

Lenkét jelölte ki kapcsolattartónak, Fodor Péter
vezetése mellett.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Etikai Bi-
zottságának ülésén az IKSZ képviseletében Virá-

gos Márta vett részt. Az ott elhangzottak felkerül-
tek a Könyvtári Intézet megújult honlapjára.

Az áfakompenzáció kérdése még mindig nem
megoldott, ezért az elnökség felhatalmazta Fo-
dor Pétert, hogy levélben forduljon az illetékes
miniszterhez a kérdés mihamarabbi orvoslása
ügyében.  Az IKSZ elnöke jár utána annak is,
hogy mi a helyzet a pedagógusok ingyenes
könyvtári tagsága ügyében.

Kiss Gábor alelnök tájékoztatta a jelenlévõ-
ket a közszolgálati törvény jelenleg a KKDSZ
honlapján olvasható tervezetérõl. A törvény a
tervek szerint 2005 júliusában léphetne életbe,
hivatalos állásfoglalást 2004. augusztus közepé-
re kérnek. A jelenleg olvasható változat nyers,
sok mindenben finomításra, kiegészítésre szorul.

M. Móré Ibolya titkár elmondta, hogy a szer-
vezet hét témában adott be pályázatot a Nemzeti
Civil Alapprogramhoz:

– az Önszervezõdés, Szakmai és Területi
Együttmûködés Kollégiumához kistérségi fóru-
mok tartására,

– a Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai
Integráció Kollégiumához nemzetközi szervezet
tagsági díjára, valamint a határ menti és határo-
kon átnyúló civil kapcsolatok témakörében,

– a Civil Szolgáltató és Fejlesztõ Információs
Kollégiumhoz rádiós hanganyag, tévéklip készí-
tésére, sajtótermék fejlesztésére és szolgáltatás-
szervezési módszerek átadására, képzés-tréning
indítására.

Az elnökség és a testületi tagok támogatták a
pályázatok benyújtását. Ugyanakkor azt javasol-
ták, hogy a szövetség állítson föl egy pályázatíró
munkacsoportot, mivel a lehetõségek az EU-tag-
ság révén bõvülni fognak.

Ramháb Mária, a Nemzeti Kulturális Alap-
program (NKA) Könyvtári Kollégiumának ve-
zetõje arra kérte a vezetõség tagjait, hogy tegye-
nek javaslatot a következõ pályázati kiírás témá-
ira. A beérkezett kérések: állományvédelem, res-
taurálás, ehhez eszközök beszerzése, hagyatékok
feldolgozása, ellátórendszer, felsõoktatási intéz-
mények és kollégiumok állományának frissítése,
digitalizálás az egyetemi könyvtáraknál, pálya-
elhagyók motivációjának vizsgálata. Ez utóbbi
témához a Könyvtári Intézet együttmûködését
ajánlotta fel Dippold Péter, és javasolta, hogy
Kuti Évát szakértõként vonjuk be a munkába.
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Könyvtárostanárok
beszélgetéssorozata

az alap- és
továbbképzésrõl

A Bod Péter Társaság égisze alatt gyakorló
könyvtárostanárok munkacsoportjának beszélge-
téssorozata indult a budapesti Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban. A megbeszélések középpontjá-
ban iskolai könyvtári témák, valamint a
könyvtárostanárok képzési formái és lehetõségei
állnak – különös tekintettel arra, hogy nekünk,
könyvtárostanároknak jelenleg még nincs lehe-
tõségünk pedagógus szakvizsgát tenni a saját
szakirányunkon belül.

A 2004 februárjában kezdõdött sorozat nyolc
állandó kolléga véleménycseréjének indult, az-
zal a céllal, hogy egy gyakorlatközpontú képzés
és továbbképzés tematikája körvonalazódjon, s
kidolgozott javaslatokat tehessünk a megfelelõ
felsõoktatási képzõintézményeknek. A szakmai
beszélgetésekbe idõnként további kollégák is be-
kapcsolódtak, érdeklõdésüknek megfelelõen.

A munkacsoport állandó résztvevõi az alábbi
könyvtárostanárok: Bondor Erika (Berzsenyi
Dániel Gimnázium, Budapest), Gazda Anna

(Szemere Bertalan 12. Évf. Isk., Bp.), Lázár

Attiláné (József Nádor Ált. Isk., Üröm), Molnárné

Vörösmarti Ágnes (Németh László Gimnázium,
Bp.), P. Szabó Melinda (Könyves Kálmán Gim-
názium, Bp.), Pappné Võneki Erzsébet szakta-
nácsadó (XIII. kerületi PSZK), Takácsné Hanke

Zsuzsanna (Gárdonyi Géza Ált. Isk., Bp.) vala-
mint Ugrin Gáborné nyugalmazott könyvtáros-
tanár, a Bod Péter Társaság elnöke.

Vendégek voltak még Fõrhécz Istvánné

(Bikszádi Úti Ált. Isk., Bp.), Jerkné Bolczár Edit

(Csata Utcai Ált. Isk., Bp.) és Pfuscher Emese

(Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium).
A hétfõnkénti szakmai találkozókon elõre

rögzített tematika szerint haladtunk-haladunk. A
tervezett hat alkalom mindegyike a könyvtáros-
tanári munka egyes területeit öleli fel, s minden
alkalommal kiemelten foglalkozunk egy adott kor-
osztály könyvtárpedagógiai kérdéseivel, az általá-
nos iskola alsó tagozatától kezdve a középiskolai
korosztályig, az érettségi követelményekig.

Mivel a tematikát a sorozat elején rögzítet-
tük, mindenkinek módjában áll elõre felkészül-

ni, átnézni az adott terület problémáit, átgondol-
ni a saját gyakorlatát. Az egyes korosztályok
könyvtárpedagógiai kérdéseihez minden alkalom-
mal egyikünk – az adott korosztállyal foglalko-
zó kolléga – tartott egy rövid beszámolót, mint-
egy vitaindítóként. Ezek a beszámolók arra is
jók, hogy szembesüljünk azzal, hogy sokan küsz-
ködünk hasonló nehézségekkel. Tanulságos vi-
szont az, hogy ki-ki milyen megoldási módokra
jutott, milyen gyakorlati módszereket dolgozott
ki az érintett iskola helyi sajátosságainak megfe-
lelõen.

Az alábbiakban röviden ismertetem az elsõ
két szakmai beszélgetésen elhangzottakat.

I. alkalom: A könyvtárostanár felelõssége,
könyvtárvezetési feladatok (2004. február 9.)
Kiemelt korosztály könyvtárpedagógiai problé-
mái: általános iskola alsó tagozat (ismertette:
Fõrhécz Istvánné)

Az elsõ alkalommal számba vettük az iskolai
könyvtár alapdokumentumait. Bevezetésként
beszélgettünk a könyvtárvezetésrõl annak kap-
csán, hogy önálló felelõsséggel bíró egység-e az
iskolai könyvtár. Ugrin Gáborné provokatívnak
szánt kijelentése után – miszerint a könyvtáros-
tanár nem könyvtárvezetõ – megegyeztünk ab-
ban, hogy bizony a könyvtárostanárnak is kell
szervezési-vezetési feladatokat ellátnia, még ak-
kor is, ha nem kinevezett vezetõ.  Fõként akkor
szembetûnõ ez, ha kettõ vagy több könyvtáros-
tanár dolgozik együtt, hiszen valakinek vállalnia
kell a munkafolyamatok koordinálását, a szerve-

zési, tervezési feladatokat. Mindezeket az egy-
személyes iskolai könyvtárban is el kell látni. A
könyvtárostanár felelõssége mindkét esetben
egyértelmû: õ a könyvtárvezetõ – de természete-
sen nem könyvtárigazgató. Ha több könyvtáros-
tanár dolgozik együtt, akkor a munkaköri leírás-
ban egyértelmûsíteni kell, hogy ki a megbízott
könyvtárvezetõ. A jelenlévõk beszámoltak olyan
gyakorlatról, hogy könyvtári munkaközösséget
alakítottak ki, így a könyvtár vezetõje – mint
munkaközösség-vezetõ – pótlékot is kaphat.

Leszögeztük azt, hogy az iskolai könyvtár az

iskola szerves része, ezért az iskola igazgatójá-
nak a vezetése alá tartozik – ám szakmai kérdé-
sekben természetes, hogy a könyvtárostanár(ok)
felelõssége az ott folyó munkával kapcsolatos
döntések meghozatala. A jó mûködés érdekében
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a fent említett munkaközösség létrehozását tart-
juk kívánatosnak, amelynek munkájában az azt
létrehozó könyvtárostanár(ok)on kívül részt vesz-
nek humán és reál területen dolgozó tanár kollé-
gák is. A munkaközösség félévenként ülést tart-
hat, amelyen együttesen készítik elõ a szükséges
döntéseket (például a szükséges beszerzések fon-
tossági sorrendjét, a könyvtári szakórák, könyv-
tárhasználati órák elõkészítését).

Átgondoltuk a könyvtárostanár iskolán belüli
és iskolán kívüli kapcsolatait, szakmai kapcso-

latrendszerét is, valamint azt, hogy ezek miben
segíthetik a munkánkat.

Az alapdokumentumok közül hangsúlyosan az
iskolai könyvtár szervezeti és mûködési szabály-
zatáról és annak mellékleteirõl beszélgettünk, de
szó volt a statisztikákról, az éves munkatervek-
rõl, az iskolai könyvtárak helyzetképérõl, vala-
mint az ebbõl kiinduló fejlesztési tervrõl is. Az
szmsz lehetõleg ne legyen bõ lére eresztett tí-
pusszöveg, hanem az adott iskola helyzetének,
jellegzetességeinek megfelelõ, a gyakorlati mun-
kát megalapozó, a munkafolyamatokat, a mûkö-
dést pontosan szabályozó dokumentum.

A szervezeti és mûködési szabályzat mellék-
letei:

1. A könyvtár története

Az iskolai könyvtárak történetét kevés iskolai
könyvtári szmsz tartalmazza, pedig utólag már
sokkal nehezebb rekonstruálni. Ha egyszer elké-
szítjük, akkor elég háromévenként kiegészíteni.
Sok iskolában azonban nehézségekbe ütközik a
könyvtár történetének feltárása, mert nincsenek
rendelkezésre álló források. Kidolgozása viszont
rangot ad a könyvtárnak az iskola hierarchiájá-
ban, nem beszélve arról, hogy mindez kultúrtör-
téneti tevékenység is. Az alapító okiraton kívül
tartalmazza a könyvtár fõbb fejlõdési szakaszait,
3–5 évenkénti kiegészítésekkel.

Ügyeljünk arra, hogy legyen rendben az isko-
lai könyvtár iratanyaga is, selejtezzük rendszere-
sen a selejtezhetõ iratokat, õrizzük meg viszont
rendezetten az elõírt anyagokat. (Alapító okirat
és esetleges módosításai, leltárkönyvek, selejte-
zési jegyzõkönyvek, leltározási jegyzõkönyvek,
öt évig a számlamásolatok – mivel az eredeti
számlák a gazdasági osztályon vannak –, pályá-
zati iratanyagok a pályázatok elõírásai szerint
stb.)

2. Munkaköri leírások

Lényegre törõek legyenek, és ne legyenek

azonosak az éves munkatervvel. A munkaköri
leírás tartalmazza a könyvtár felelõsének felada-
tait, a könyvtárostanárok kötelezettségeit, az irat-
tár és a statisztika kezelését. (Az éves munka-
terv pedig idõrendben az arra a tanévre vonatko-
zó feladatok részletesebb kifejtése.) A munka-
köri leírás megfogalmazásakor arra is kell ügyel-
nünk, hogy minden mozzanata a késõbbiekben
mint követelmény jelenik meg, és számonkérhetõ
– tehát ha belefogalmazzuk valamilyen nem köz-
vetlenül a könyvtárostanári alapfeladatok ellátá-
sát célzó tevékenységünket, az nem túl kedvezõ.
(Kedves és önként végzett elfoglaltságaink, egyes
megbízásos munkáink így könnyen számon-
kérhetõ kötelességekké válhatnak…) Az éves
munkatervbe viszont betehetjük aktuális felada-
tainkat, a munkaköri leírásban nem szereplõ, az
adott tanévben felmerülõ megbízásokat is.

3. Állománygondozás

Ennek a területnek a dokumentuma a gyûjtõ-

köri szabályzat, amelynek tartalmaznia kell az
állománygyarapításnak, az állományból való
kivonásnak, a leltározásnak, a könyvtár átadá-

sának-átvételének szabályait. (Ennek az összeál-
lításában irányadó a 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM
együttes rendelet a könyvtári ellenõrzésrõl, vala-
mint ennek 1978-as módosítása. (Mûv. Közl.
1978. 9. sz. p. 413–419.)

Ide tartoznak az állományvédelem szabályai,
az esetleges különgyûjtemények megnevezése és
leírása (pl. iskolatörténeti, muzeális gyûjtemé-
nyek stb.).

4. Állományfeltárás

A katalógusszerkesztés szabályai, ha számí-
tógépes feltárás, valamint retrospektív konver-
zió folyik a könyvtárban, annak a szabályai, a
raktári rend.

5. Könyvtárpedagógiai program

Kívánatos, hogy a könyvtárpedagógiai prog-
ram, a könyvtárhasználatra nevelés, a könyvtár-
használati tantervek szerves részét képezzék az
iskola pedagógiai programjának és helyi tanter-
vének – ezért céljainkat építsük be az iskola pe-
dagógiai programjába! Elkészítése a NAT, illet-
ve a kerettantervi követelmények figyelembe
vételével történhet.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. július • 17

6. Házirend

A könyvtár használatának szabályait rögzíti
(kölcsönzés, helyben használat, szolgáltatások,
nyitva tartás, viselkedési szabályok stb.).

Az iskola házirendjének képezze ez is szer-
ves részét.

A szakmai tanácskozás másik részében az
iskolai könyvtári munka alsó tagozatos feladata-
it beszéltük meg. Gyakorlati tapasztalatait
Fõrhécz Istvánné osztotta meg velünk.

II. alkalom: Állománygondozás (gyûjtõkör,
gyarapítás, apasztás, állományellenõrzés, át-
adás-átvétel stb.) (2004. március 1.)
Kiemelt korosztály könyvtárpedagógiai problé-
mái: az 5–8. évfolyam (ismertette: Molnárné

Vörösmarti Ágnes)

Az elõzõ alkalom szûkre szabottsága miatt
visszatértünk még néhány gondolat erejéig az
átadás-átvétel kérdésére. Sok kollégának okozott-
okoz ez gondot, ezért megbeszéltük, hogy mit
kell(ene) tartalmaznia az átadási, illetve az átvé-
teli jegyzõkönyvnek.

Az átadás szempontjai:
• Feljegyzés a könyvtár történetérõl, a könyv-

tári életrõl. Az irattár tartalmazza a korábbi
szmsz-t, legyenek ott az éves munkatervek, a
fejlesztési terv legyen hozzácsatolva. Mellékelni
kell az addigi munkaköri leírást és a munkaren-
det is!

• Kapcsolatrendszer ismertetése (házon be-
lül és intézményen kívül)

• Gazdasági helyzet, eszközellátottság, esz-
közleltárok (nyilvántartások, dokumentáció)

• Az állomány gazdasági átadása-átvétele: a
közösen elvégzett leltározás, az ezt rögzítõ jegy-
zõkönyv. Emellett jelezni kell az állomány össze-
tételét, arányait, a fejleszteni szánt területeket!

• Az állománygyarapítás módjai: beszerzési
kapcsolatok, szerzõdések átadása, illetve az is-
kolán belül a beszerzést segítõ szaktanárok,
munkaközösség-vezetõk megnevezése

• Feljegyzés az állomány feltárásáról (valós
kép a feltárás mértékérõl, arányairól; katalógu-
sok építése, számítógépes adatbázis állapota,
leltárkönyvek átadása stb.)

• A kölcsönzés helyi gyakorlata, szabályo-
zása (könyvek visszavétele, elveszített könyvek

pótlása, térítése stb., letéti állományok az isko-
lán belül, felelõseik)

• Aktuális problémák jelzése (ne kezdje az
utód a problémák megoldását elölrõl, a nulláról)

Az átvétel szempontjai:
• A könyvtár átvételekor az elején ragasz-

kodjunk a teljes dokumentáció megismeréséhez!
• Ragaszkodjunk a szabályos átadás-átvétel-

hez (legalább két hét átfedés legyen a munkába
álló és a felmondását töltõ könyvtáros között, az
elõddel együtt kell végezni a leltározást stb.).

• Mindenrõl készüljön jegyzõkönyv: irattár,
pecsétek, eszközleltár hivatalos átvételérõl, a
könyvtárpedagógiai helyzetrõl, a könyvtár anya-
gi helyzetérõl, a közös leltározás végeredményé-
rõl. (A leltározás során hiányként elfogadható
káló: négy ezrelék.)

Az állománygondozás területérõl a feldolgo-

zást egy folyamatábra segítségével tekintettük át.
Az állomány összetételének tervszerû alakítása
a gyûjtõköri szabályzat pontos betartásával és
alkalmazásával lehetséges. Az állományból tör-
ténõ kivonás szabályait, irányelveit is fontos
rögzíteni a gyûjtõköri szabályzatban. (Jó gya-
korlati megoldás lehet, ha egyes állományrésze-
ket közösen nézünk át az adott szakterület egyik
szaktanárával – különösen a tartalmilag elavult
mûveket szûrhetjük ki így!)

Az állományvédelem jogi kérdései (ki miért
felelõs, a könyvtáros és az olvasó anyagi fele-
lõsségének kérdései) mellett az állomány fizikai
védelmérõl is beszéltünk. A károsodások meg-
elõzése és a restaurálás elõkészítése, megszerve-
zése is a könyvtárosi feladatok közé tartozik.

Felmerült, hogy vitás helyzetek, szakmai prob-
lémák, jogviták, jogértelmezési eltérések esetén
jó lenne, ha lehetõségünk volna nekünk, könyv-
tárostanároknak szakmai szervezettõl, szakértõ-
tõl, szaktanácsadótól elvi állásfoglalást kérni. Egy
ilyesfajta intézményi háttérrel könnyebb lenne
elérni a szakmai érdekek érvényesítését, s egy
esetleges támogató állásfoglalás nagyon meg-
könnyítené számunkra a szakmai érvelést az is-
kolák vezetésével, a fenntartókkal szemben.

Ezen a munkamegbeszélésen a továbbiakban
a felsõ tagozatos korosztály könyvtárpedagógiai
feladatait beszéltük meg, s egy lehetséges meg-
oldási módról számolt be részletesen Molnárné
Vörösmarti Ágnes a Németh László Gimnázium
kisgimnazistáinak tartott könyvtárhasználati
blokk kapcsán.
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Kisebbfajta vita kerekedett az internet hasz-
nálatával kapcsolatban. Ugrin Márta vetette fel,
hogy kell-e nekünk egyáltalán tanítani az infor-
matika történetét, elméletét, nem az informatika
tanár dolga lenne-e ez? A kollégák többsége
szerint az internettel azért érdemes a könyvtár-
használati órákon is foglalkozni valamilyen szin-
ten, hogy a tanulók értelmes dologra, informá-
ciókeresésre is megtanulják használni – egyéb-
ként csupán szórakoztató eszköz, sõt, idõnként
káros eszköz lenne a kezükben…

A munkacsoport következõ találkozóit 2004.
március 22-én, március 29-én, április 26-án tar-
totta a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. Az utol-
só, június 8-ai találkozón értékeltük a beszélgetés-
sorozat eredményeit, és elgondolkodtunk az esetle-
ges folytatásról is. A szakmai információ- és ta-
pasztalatcsere szempontjából mindenképpen hasz-
nosnak találtuk ugyanis ezeket a találkozókat.

Bondor Erika

könyvtárostanár

(Köszönetemet fejezem ki Bondor Erika kol-
léganõnek, mert fogadott bennünket, s mert le-
hetõséget biztosított arra, hogy szakmai kérdése-
inket megbeszélhessük hivatalos értekezletet,
kötelezõ – akkreditált – továbbképzési formát
mellõzve, hivatástudatunk által ösztönzött tanács-
kozási keretben. Témáink további részérõl az õszi
számban kívánunk összegezõ írásban hírt adni.
– Ugrin Gáborné, a csoport tagja.)

Völgységi Könyvfesztivál

Völgységi Könyvfesztivál negyedik alkalommal.
Minden önhittség nélkül állíthatjuk, hogy Bony-
hádon, a Perzcel-kertben Supka Géza 1927-ben
megfogalmazott gondolatai – „az évnek egyik
napján az ország minden városában és falujában
könyvnap rendeztessék ... (melynek) gerincét a
festõi könyvvásár teszi ki, amely a városnak
lehetõleg valamely csendes terén, amennyire le-
hetséges, históriai épületek vagy természeti szép-
ségek keretében folyik le...” – ismét valóra vál-
tak.

Írók, költõk, kiadók, olvasók, könyvek talál-
koztak az árnyat adó, évszázados tulipánfák és
az éppen virágba boruló hársak árnyékában. A
háromnapos rendezvényen az idei évben huszonöt
kiadó képviseltette magát, nyolc író-olvasó ta-
lálkozó volt, s hét könyvbemutatóra és kiadói

bemutatkozásra került sor. A könyvek mellett az
idén filmeket, CD-ROM-okat is bemutattak.
Érdekessége volt az idei fesztiválnak, hogy két
helyi szerzõvel is megismerkedhettek a látoga-
tók. Bayer Béla, aki bonyhádi költõként vált
ismertté és pár éve Németországban él, A hol-

nap arcába címû kötete kapcsán beszélgetett a
találkozó résztvevõivel. Gruber László, a bony-
hádi gimnázium tanára, jól használható tanköny-
vet írt Ausztrália, Óceánia és az Antarktisz ter-

mészetföldrajza címmel, amelyet a Szegedi Egye-
tem docense, dr. Karancsi Zoltán ajánlott figyel-
münkbe.

Ha az író-olvasó ta-
lálkozók közül ki kel-
lene emelnem a leg-
népszerûbbeket, akkor
Csoóri Sándor és Lá-

zár Ervin nyitná a sort.
Elmondhatjuk, hogy

erre a három napra
Bonyhád ismét a ma-
gyar irodalom közpon-
ti helyévé vált.

A kedvezményes könyvvásárt sokan kihasz-
nálták. A legnagyobb kedvezményt az Osiris
Kiadó adta, s így számos kézikönyv jellegû ki-
adványt tudott  – a magánszemélyek mellett –
több kistelepülési könyvtár is megvásárolni.

Szerettünk volna „három megyés könyvtáros-
találkozót” létrehozni, de végül ez Somogyra és
Tolnára fogyott. Majd jövõre. A somogyi kollé-
gák mind a három napot itt töltötték, s úgy gon-
doljuk, nem bánták meg.

Az idei esztendõben is kiadtuk a legnépsze-
rûbb kiadó, árusító és a legszebb könyv díját. Az
elõzõ évhez hasonlóan a Minerva Nova Kiadó
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vitte el a pálmát. Meg kell jegyeznem, hogy a
legtöbb szavazó a gyerekek körébõl került ki, s
ez is közrejátszott a végeredményben.

Megalakult a TIKK (Tiszteletdíjas Könyvtá-
rosok Klubja) és a Wass Albert Törzsasztal.
Szórakoztató programokkal is vártuk látogatóin-
kat, felléptek például a Kommunikációs és Mû-
vészeti Összkéz Egyesület tüzes zsonglõrei, a
Székely Mûhely Együttes, Dinnyés József, hal-
lottunk székely góbéságokat szalonnasütés és jó
völgységi vörösbor mellett. Ismét felállítottuk az
„Ismeretlen szponzor” szobrát és a Mesekucurgó
sátrait, és voltak kézmûves foglalkozások. Most
elõször vett részt a fesztiválon az Axel Springer
Kiadó önálló, „Perczel-kerti piknik” elnevezésû
programsorozatával: sajtófotó- és plakátkiállítás-
sal, folyóirat-szerkesztõségi találkozókkal (Tol-
nai Népújság, Gyöngy, Világgazdaság, Lakás-
kultúra stb.), játékos vetélkedõkkel, szerzõi ta-
lálkozókkal. A három napra létrehoztak a könyv-
tárban egy miniszerkesztõséget, ahol hivatásos új-
ságírók segítségével diákújságírók próbálhatták ki
magukat. (Természetesen írásaik megjelentek az
interneten és a Tolnai Népújság hasábjain.)

Bayer József múlt század eleji bonyhádi vo-
natkozású fotókkal, plakátokkal lepte meg a
Solymár Imre Városi Könyvtárat.

„Megdobogtattad a szívünket!” – búcsúzás-
kor, sommás véleményként, így köszönt el az
egyik résztvevõ, aki ezt a három napot a Perczel-
kertben töltötte.

Könyvbemutató tûzoltóautó
társaságában

Azt mondják a média szakemberei, a hírek szer-
kesztõi, hogy a hír ott kezdõdik: megölték, elütöt-
ték, kigyulladt, leégett stb. Esküszünk, nem azért
hívtuk ki a helyi tûzoltóság kiválóságait, hogy
bekerüljünk a sajtóba. Az egyszerû, prózai ok: egy
hatalmas ág kívánkozott a magasból lefele.

Könyvsátrak között tûzoltóautó, nem minden-
napi látvány. Sok csodálóra talált, s kissé – na-
gyon – megzavarta a közelben folyó könyvbe-
mutatót. Hál Istennek, a szerzõ – Gutai István, a
paksi városi könyvtár igazgatója – a legnagyobb
toleranciával viselte, s a vendégkönyvbe ezt írta:
„Ajj, jaj, jaj/ letörött a gally!” Szirtes Gábor –
a Pro Pannonia Könyvkiadó vezetõje, a Való-

ságshow címû könyv kiadója – azzal vigasztalt
bennünket, hogy Gutai István bizonyára ír egy

fantasztikus novellát e rendhagyó könyvbemuta-
tó élményei alapján, s akkor ismét bekerülünk
az újságokba.

Remélem, ezzel a hírrel sokuknak felkeltet-
tük a figyelmét a novelláskötet iránt, amely a
való világot, s nem a televíziós valóságshowt
közvetíti.

Szilánkok az idei vendégkönyvbõl

„Jó látni, hogy évrõl-évre fejlõdik a rendez-
vény. Mindig kellemes itt. Gratulálunk a szerve-
zõknek.” – Mûszaki Könyvkiadó, Lakatos Erika

„Köszönjük a meghívást, már tavaly is jól
éreztük magunkat, nagyon jól megszervezett fesz-
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tivál. Gratulálunk a bonyhádi városi könyvtár
dolgozóinak” – Szalay Kiadó, Magyar Imre

„Újra itt! Tavaly igazi élmény volt Bonyhá-
don ez a fesztivál. Ide nyaralni jövünk, nem
dolgozni. Bízunk benne, hogy még sokáig évrõl-
évre visszajárhatunk, és barátként üdvözölhetünk
minden kedves idelátogatót.” – Minerva Nova,
Szabó Orsolya

„Valódi örömünkre szolgál, hogy immáron
másodízben lehetünk Bonyhádon. Isten tartsa
meg a Völgységi könyvfesztivált” – Szabad Föld
Kiadó, Keveházy M. Katalin

„Csodálatos parkban, nagyon sok jó könyv!
Örülünk, hogy ismét itt vagyunk!” – Jelenkor
Kiadó, Andrási Ildikó

„Többször jártam Bonyhádon és még mindig
igaz a régi mondat: Látnunk kell egymást, hogy
láthatók legyünk, hallanunk egymást, hogy hall-
hatók legyünk.” – Csoóri Sándor

Csillagfegyenc
– a cigány költészetrõl

Egy könyvbemutató kapcsán látta vendégül
Bognár Cecil a Völgységi Könyvfesztiválon
Kovács József Hontalan cigány költõt. A házi-
gazda bevezetõjében elmondta, hogy manapság
ritka az a rendezvény, ahol a cigány költészetrõl
szó esik, s a könyvheti rendezvények sorában
Bonyhád talán egyedülálló ebben. A Csillagfe-
gyenc a mohácsi költõ tizenegyedik kötete. A
költõ elmondta, hogy õ szerencsés helyzetben

volt, mert nagymamája gyakran mesélt neki, mert
gyerekkorában rászoktatták a mozi és a könyv-
tár rendszeres látogatására. „Engem nagyon sze-
ret a magyar anyanyelv, engedi, hogy lubickol-
jak benne. Úgy gondolom, jómagam is sokat
tettem a magyar kultúrához, hisz magyarul írok.”

A könyvbemutató arra is alkalmas volt, hogy
õszintén beszéljünk a cigányok és cigányok, ci-
gányok és nem cigányok közötti problémákról,
a cigány fiatalok jövõjérõl. Bonyhádi ittléte egy
vers születését is jelentette.

A 2004-es Völgységi Könyvfesztivál több
programjának ún. külsõs háziasszonya, illetve
házigazdája volt, akik az elõkészítésen túl az
adott program levezénylésben is részt vettek.

Szabó László két program ötletadója és házi-

gazdája is volt: Informatikával a látásukban sé-
rültekért és a Wass Albert Törzsasztal megalakí-
tásáért. Megkértem Szabó Lászlót, hogy kommen-

tálja a két rendezvényt, írja le gondolatait.

Informatikával a látásukban
sérültekért

Számomra akkor nyílt meg újra a világ, amikor
– nem sajnálva az idõt és az energiát – belevágtam
a számítógép kezelésének megtanulásába. Ebben
két segítségem volt: lányom és az a kiadvány,
melyet a Magyar Vakok és Gyengénlátók Orszá-
gos Szervezetétõl szereztem be, és amely a vakok
számára teszi érthetõvé a Windows-rendszert. Ez
nyitotta meg az utat ahhoz, hogy hosszú évek szí-
vós kitartásával eljussak addig, hogy ma már min-
dennapi eszközömmé vált a számítógép. Ennek
segítségével olvasom el a napilapokat, tájékozó-
dom az interneten, és nem utolsósorban így tudok
ismét könyveket olvasni. Persze ez nem kevés
pénzbe kerül, fõleg ami az eszközök beszerzését
illeti, és a folyamatos üzemeltetés sem olcsó. Saj-
nos nincs mindenki olyan anyagi helyzetben, hogy
ezt megengedhesse magának. Ezért vannak a köz-
mûvelõdési intézmények, elsõsorban a könyvtárak,
hogy a profiljukba vágó területen – mint pl. az
olvasás kiterjesztése – a rászorulók segítségére si-
essenek.

Ez volt az alapötlet, ebbõl nõtte ki magát az a
program, melynek – remélhetõleg – induló alkal-
ma volt a Völgységi Könyvfesztivál keretében meg-
rendezett elõadás és fórum a vakok és gyengénlátók
könyvtárhasználati lehetõségeirõl.
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A téma legavatottabb szakértõje, Szuhaj Mi-

hály, az Informatika a Látássérültekért Alapít-
vány elnöke (2003-ban az Év Embere címmel
kitûntetett sorstársam) tárta az érdeklõdõk elé
mindazokat a lehetõségeket, amelyeket a számí-
tástechnika nyújt a sérült látású embereknek. Sok
jelenlévõ könyvtáros voltaképpen ekkor találko-
zott igazán testközelben magával a problémával,
és a megoldás lehetõségeivel is. Végre kézzelfog-
hatóvá váltak a pályázati felhívások eddig idegen
tartalmai, és érzékelhetõvé vált maga a cél.

Az elõadás és a fórum valódi jelentõsége
azonban az, hogy rövidesen tanfolyamot indí-
tunk a bonyhádi és városkörnyéki látássérültek
részére, hogy elsajátíthassák a számítógéppel való
olvasáshoz szükséges ismereteket. A Solymár
Imre Városi Könyvtárban – sikeres pályázat se-
gítségével – bázisgépet szerelünk fel, ahol a
nyitva tartás ideje alatt szabadon olvashatnak,
internetezhetnek a látássérült olvasók is. Ez –
úgy gondolom – nagy lépés az esélyegyenlõség
megteremtése felé, miközben a fogyatékos szer-
vezetek költségvetési támogatása folyamatosan
csökken.

Wass Albert Törzsasztal

Néhány évvel ezelõtt – a Hangos Könyvtár
jóvoltából – ismerkedtem meg Wass Albert egyik
regényével, amely olyan hatást gyakorolt rám,
hogy elsõ gondolatom az volt: „Kötelezõ iroda-
lommá tenném az általános és középiskolákban!”

Ám az effajta dolgok nem tõlem függnek, így
más módját kellett keresni a méltatlanul perifé-
riára szorított író méltó helyére emelésének. El-
kezdtem szorgalmasan olvasni könyveit, egyben
digitalizáltam is ezeket a mûveket. Jelenleg ta-
lán én rendelkezem a legtöbb ilyen jellegû fel-
dolgozással.

A törzsasztal megalakításához egy sajtóhír
adta az indító lökést: nevezetesen, hogy Buda-
pesten nem engedélyezték Wass Albert-szo-
bor felállítását. Elhatároztam, hogy addig nem
nyugszom, míg a szobrot fel nem állítjuk Bony-
hádon.

Az ügy simán indult, mindenki támogatta ezt
az elgondolást, ezért gondoltuk barátaimmal,
hogy az író népszerûsítése céljából – no meg
persze a szobor-ügy gondozóiként – létrehozunk
egy irodalmi társaságot. Amolyan kávéházi asz-
taltársaság mintájára, ahol széles körben tárnánk

fel Wass Albert munkásságát, a szülõföld lég-
körét, az emigráció gyötrelmeit és erõfeszítéseit
stb. E társaság alakult meg a könyvfesztivál
keretében.

Sajnos tragikusan kevés irodalomtanár vett
részt a programon, márpedig az õ feladatuk len-
ne az ifjúság körében népszerûsíteni ezt a No-
bel-díjra is méltó életmûvet maga után hagyott
írót. Ennek ellenére a törzsasztal-alakuló a fesz-
tivál egyik méltó és magasztos mozzanata volt.
Tóth Csaba versmondása és Dinnyés József né-
hány Wass-dala ünnepélyes keretet biztosított a
fontos tartalomnak, és a szobor felállításának
egyre közelebbi lehetõségérõl szóló beszámoló-
nak. A vendégkönyvbe 29-en jegyezték be a
társaságban való részvételi szándékukat.

A Völgységi Könyvfesztiválról mindent össze-
vetve azt kell megállapítanom, hogy az idei ren-
dezvény tartalmában tovább gyarapodott, a prog-
ramok széles skálán mozogtak, mindenki megta-
lálhatta a neki tetszõt. A látogatottság is relatíve
nõtt, hiszen ha leszámítjuk a Perczel-kert elmúlt
évi avatóját és a Samsung-futást, akkor a tény-
leges kulturális kínálatra idén többen voltak kí-
váncsiak.

Új fák a könyvfesztiválon

Hagyományaink-
hoz híven minden
évben pályázatot
írunk ki a Fuji-Loska
Kft.-vel együtt. Az e-
redményhirdetéssel
egybekötött kiállítás
megnyitója a Völgy-
ségi Könyvfesztivál
nyitóprogramja.

2004-ben „A
FA” témakörében,

„Ég szülte a Földet / Föld szülte a fát / Fa szülte
bimbaját / Bimbaja szülte virágát” mottóval hir-
dettünk meg pályázatot rajz, vers és fotó kategó-
riában. Több száz alkotás érkezett az ország
minden részébõl, zömében 16 éven aluliaktól.

A kiállításra – mely szeptemberig könyvtá-
runkban látható, majd vándorútra kel a Völgy-
ség, illetve az ország könyvtáraiba, iskoláiba – a
legjobb harminc-harminc mû került be. A beér-
kezett alkotásokat Kovács Ferenc festõmûvész
vezetésével bonyhádi képzõmûvészek zsûrizték,
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a fotókat az Axel Springer fotósai és Losoncz

Jószef (Loska) bírálta el, míg a verseket a Heted
Héthatár irodalmi folyóirat szerkesztõsége és
Videcz Ferenc értékelte.

A díjazottakról:
A 14 éven aluli kategóriában Solti Beáta

(Csorvásról) mind a vers, mind a fotó kategóri-
ában elsõ lett, a felnõttek között a dombóvári
Kántor B. Péter versét tartotta legjobbnak zsûri,
és a bonyhádi Holló Sándor fotója lett az elsõ.
Rajz kategóriában csak 14 éven aluliak részére adtak
ki elsõ helyezést. Stekly Zsuzsa tûzzománc-mûvész
alkotását a mohácsi Müller Kinga vette át.

A parkban faragott virágokkal találkozhattak
az érdeklõdõk. A Völgységnek kitûnõ fafaragói
vannak. Közülük néhányan elfogadták meghívá-
sunkat, s szabadtéri tárlaton mutatták be alkotása-
ikat. Tusa János népi iparmûvész az érdeklõdõk-
nek azt is megmutatta, hogy miként is születnek
keze alatt a szebbnél szebb virágmotívumok.

TIKK (Tiszteletdíjas
Könyvtárosok Klubja)

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, azon belül
is Csankó Mária kezdeményezésére – a Völgy-
ségi Könyvfesztivál egyik szakmai programja-
ként – alakult meg június 19-én Bonyhádon a
TIKK.

A klub létrehozásával elsõdleges célunk, hogy
a tiszteletdíjas, órakedvezményes (általában szak-
mai végzettséggel nem rendelkezõ) kollégákat
intenzívebben bevonjuk a megye könyvtárszak-
mai életébe, biztosítsuk számukra is a rendsze-

res képzés, továbbképzés lehetõsé-
gét, a szakmai információcserét.

Az alakuló ülésen hét könyv-
táros (Kakasd, Závod, Kalaznó,
Mucsfa, Szálka, Mórágy, Mõ-
csény) vett részt. Többen, elsõ-
sorban pedagógusok, jelezték te-
lefonon, hogy szívesen csatlakoz-
nak, de a ballagások, évzárók
miatt nem tudnak megjelenni az
elsõ alkalommal.

A jelenlévõk kötetlen beszél-
getés formájában elmondták, mit
várnak a kezdeményezéstõl, meg-
egyeztünk abban, hogy minden
alkalommal más település könyv-
tárában tartjuk az összejövetele-

ket. A következõ helyszín Mórágy, idõpont 2004.
szeptember 11., amikor megvitatjuk és elfogad-
juk az alapszabályt, és vezetõséget választunk.

A szervezet szakmai irányítója, elsõdleges
szponzora az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tolna Me-
gyei Szervezete.

Veréb-díj

2003 óta a Völgységi Könyvfesztiválon adja
ki a Solymár Imre Városi Könyvtár és a
Bibliocaritas Alapítvány a Veréb-díjat. Ezzel a
„fura” kitüntetéssel azokat tiszteljük meg, akik
hétköznapi munkájuk során a könyvtár hírét vi-
szik szerte országban, világban. Az elmúlt év-
ben egy hentes kapta, az idén egy újságíró, Pál

Ágnes. Arra a kérdésünkre, hogy mit is jelent
neki ez díj, mit gondol e rendhagyó kitüntetés-
rõl, a következõket válaszolta:
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– Tudom, hogy veréb vagyok: kicsi és szür-
ke. Ahol lócitrom van, ott megjelenek, csipege-
tek, és továbbviszem a hírt: jót, vagy rosszat. A
bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár igen
találó elnevezést talált a hírvivõkre-hozókra.

Hogy 2004-ben én kaptam meg, mit jelent
számomra? A legnagyobb elismerések egyikét.
Ott, ahol élek, ahol dolgozom, úgy gondolják,
hogy tárgyilagosan adok információt országnak
világnak. Azt, hogy szóba állnak velem, azt, hogy
megbíznak bennem, azt, hogy ha észrevétlenül
is, de figyelnek arra, amit csinálok, s a konzek-
venciákat levonva elégedettek a munkámmal.

Minden évben részt vettél a Völgységi Könyv-

fesztiválon. Az elõkészületeibe is többször bete-

kintést nyertél. Megosztanád velünk gondolatai-

dat, véleményedet a rendezvényünkrõl?

– Manapság fesztivál a világ. Burgonyafesz-
tivál, kolbásztöltõ fesztivál,
paprikafesztivál, sörfesztivál,
pálinkafesztivál, tehénfeszti-
vál, halászléfõzõ fesztivál,
megannyi vásári komédia. S
mindez körítve nagy összné-
pi „utáljuk egymást, de érez-
zük jól magunkat” érzéssel,
közös csápolásokkal, nép- és
könnyûzenével, mert ma ez a
módi. Erre van is pénz. Pá-
lyázatok sokasága kínálja ma-
gát a közös bulik költségei-
nek elõteremtésére.

És egyszer csak feltûnik a
sok között egy furcsa. Völgy-
ségi Könyvfesztivál. Uram Is-
tenem, hát van még, aki a
könyvnek jövõt jósol? Az
vagy elhivatott (ósdi kategória), vagy bolond. A
bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár mun-
katársai a kettõ közül valamelyik csoportba tar-
toznak, de azt gondolom, az elsõbe. Az írott be-
tûnek ünnepet teremteni ma csak az elhivatottak
képesek. Kezdetektõl fogva csodabogárként né-
zek valamennyiükre. Kiadókat képesek egy kis-
város vérkeringésébe bekapcsolni. Írók, költõk,
neves és nemes elõadómûvészek sokaságát meg-
nyerni. Felnõttnek, gyermeknek felejthetetlen
élményt szerezni. Nagyjaink sokaságát ember-
közelbe hozni. Értéket képviselni.

Nyughatatlanként sok fesztivált megjártam,
de egyikre sem kívánkozom úgy vissza, mint

a Völgységi Könyvfesztiválra. Mindig akadt
beszélgetõtársam, csodálnivalóm, olcsón vásá-
rolható portéka (könyv, kézmûves munkák),
és még krumpli, kolbász, sör is akad mellé, ha
akarom. Más fesztiválon (burgonya-, kolbász-
töltõ, paprika-, pálinka-, sör-, tehén-, halász-
léfõzõ) nem találtam sem könyvet, sem írót.

Mesekucorgóban
programzuhatag a gyerekeknek

A Völgységi Könyvfesztivál egyik legnép-
szerûbb programja a Mesekucorgó volt. A Me-
sekucorgó pavilonjait bonyhádi óvodások raj-
zaival „tapétáztuk” ki, igazi gyermekkuckóvá
alakítottuk. A három nap alatt több mint egy
tucat „szervezett” mûsor várta a kicsiket:
Muzsikus Gábi meséibõl mindennapra jutott

egy (Hétmérföldes tarisznya, Állatmesék, Egy-
szer volt játékok), Jonatán játékos foglalkozá-
sai, a Pro Educatio Kiadó Mesék világa könyv-
bemutatója – itt találkozhattak a gyerekek
Lázár Ervinnel – és természetesen mese, mese
az óvónõk jóvoltából.

Játékok, versenyek kézmûves foglalkozá-
sok sora. A mesekucorgó és a sok-sok prog-
ram segítségével talán el tudjuk érni, hogy
a gyerekeknél belsõ igénnyé váljon az olva-
sás, a könyvek szeretete, hiszen a gyermek-
korban kialakított szokások az egész életre
kihatnak.

Antal Mária
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Könyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárra

Könyvtár fiatal romáknak
a pécsi Gandhi
Gimnáziumban

Vértesi Klárával, a Gandhi Gimnázium egyik
könyvtárosával arra szövetkeztünk, hogy bemu-
tassuk a Gandhi Gimnázium új könyvtárának
létrejöttét, ki-ki saját munkaterülete felõli meg-
közelítésben. A Goethe Intézet könyvtárosaként
egy négy évig tartó projekt lezárását éltem meg
a fenti könyvtár átadásával és az azt követõ
konferencia megrendezésével.

A pécsi Gandhi Gimnázium, amelynek célki-
tûzése, hogy a roma kisebbséghez tartozó gyere-
kek érettségihez jutását elõsegítse, személyes
kapcsolatok révén került kapcsolatba a Goethe
Intézettel. Az iskola akkori, sajnos azután hama-
rosan elhunyt igazgatója, Bogdán János, könyv-
tárunk akkori vezetõjének, Elisabeth Macannak
a segítségét kérte egy új könyvtár megvalósítá-
sához. A 2000-ben kezdõdött projekt akkoriban
még teljesen szokatlan kezdeményezésnek szá-
mított a Goethe Intézet munkájában. Mára az
intézet a vendéglátó ország kisebbségeinek – és
nem csak a német kisebbségnek – a támogatását
egyik fontos feladatának tekinti.

Elõször is szükség volt a koncepció kidolgo-
zására, a könyvtár filozófiájának és berendezé-
sének megalkotására. Ehhez a stuttgarti Média
Fõiskola professzorát, Wolfram Henninget és
diákjait nyerte meg Macan asszony.

Hosszú elõkészületek és többszöri magyaror-
szági út után készen volt a terv, amelyet 2001-
ben workshop keretében vitattak meg a készítõk
meghívott német és magyar szakemberekkel, akik
között iskolai könyvtári, kisebbségi, olvasásku-
tatási szakértõ egyaránt volt.  Fontos szempont
volt, hogy a magyar iskolai könyvtári tapaszta-
latokat is figyelembe vegyük, egyben valami rend-

hagyó, újszerû
könyvtárat hoz-
zunk létre, amely a
Gandhi Gimnázi-
um nevelési elve-
ihez, célkitûzése-
ihez és speciális
helyzetéhez alkal-

mazkodik, azokat támogatja.
Így született meg egy iskolai és szabadidõs

könyvtár terve, amely egyben találkozóhelyül is
szolgál a bentlakásos iskola tanulóinak.

A könyvtár felépítése is ezt a kettõsséget tük-
rözi: vannak tanulóterei, mint az olvasóterem, az
iskolai tanulmányokat szolgáló szabadpolcos
állomány, a Stúdió 12 – az érettségizõ osztály
számára alkalmas tanulószoba – és szabadidõs
terei, ahol játékasztalok és mozgatható berende-
zés teszik lehetõvé a kikapcsolódást és progra-
mok szervezését. A multimédia részlegben a nem
hagyományos dokumentumok állnak a könyv-
tárhasználók rendelkezésére. A 11 ezer kötetes
állomány mintegy húsz százalékát teszi ki az ún.
Roma Dokumentációs Központ, amely a romák-
ról szóló, valamint a roma nyelveken írt doku-
mentumokat gyûjti.

Az alaprajz és képek megtalálhatók a honla-
punkon: http://www.goethe.de/ms/bud/biblio/
gandhi/un_index.htm

A könyvtár létrehozásának egyik legfáradsá-
gosabb lépése a szponzorok felkutatása volt, ami
egy egész évet vett igénybe, és könyvtárunk je-
lenlegi vezetõjének, Ulrike Kreienbergnek a ki-
tartását dicséri. Amikor a fõ szponzort, a düssel-
dorfi Hermann Niermann Alapítványt sikerült az
ügynek megnyerni, hozzákezdhettünk a tényle-
ges megvalósításhoz. Az iskolát fenntartó Gan-
dhi Alapítvány az épület átalakításának költsé-
geit vállalta, a speyeri Schulz Könyvtártechnika
Rt. pedig a berendezés nagy részét szponzorálta.
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A fõvárosi és a Baranya megyei pedagógiai in-
tézet szakreferenseit kértük fel a szakmai munka
ellenõrzésére, mi pedig menedzselni igyekeztünk
a folyamatot, amelyet nem egyszer zavart meg a
résztvevõk különbözõ mentalitása és munkamód-
szere. A könyvtár felállásáról részletesen Vérte-
si Klára számol be.

A több éves munka méltó lezárásaként ren-
deztünk egy nemzetközi konferenciát, amellyel
fel szerettük volna hívni a figyelmet a könyvtár-
ra, a kisebbségek helyzetére, különös tekintettel
a roma kisebbségre, aminek különös aktualitását
az Európai Unióhoz történõ csatlakozásunk adta.
A Kisebbségek és könyvtár Közép-Kelet-Euró-

pában: kulturális identitás és sokszínûség elne-
vezésû konferenciát a közép-kelet-európai Goe-
the Intézetek regionális projektjeként 2004. ápri-
lis 1-jén és 2-án rendeztük meg.

A konferenciára olyan neves kisebbségi szak-
embereket hívtunk meg, mint dr. Kaltenbach

Jenõ, a nemzeti és kisebbségi jogok országgyû-
lési biztosa, Daróczi Ágnes, akkor még a
Romaversitas programigazgatója, valamint Kö-
zép-Kelet-Európa és Németország egy-egy – a
kisebbségi kérdéssel valamilyen kapcsolatban álló
– könyvtári szakembere, szociológusa, történé-
sze, etnikai referense. A konferencia németül és
magyarul, szimultán tolmácsolással folyt, de szük-
ség volt a romanira mint közvetítõ nyelvre is.

A referensek elõadásai szintén megtalálhatók
honlapunkon: http://www.goethe.de/ms/bud/
biblio/gandhi/un_tag.htm

A rendezvény sajtóvisszhangját a következõ
internetes oldalon olvashatják az érdeklõdõk:
http://www.goethe.de/ms/bud/biblio/gandhi/
de_press.htm

Marton Erika

könyvtáros, Goethe Intézet Budapest
Fotók: Reimar Ott

Könyvtár és információ
Nagy ünnep volt...

Nagy ünnep volt 2004. március 31-én a pécsi
Gandhi Gimnáziumban. Úgynevezett kettõs ün-
nep. Egyrészt az iskola fennállásának tizedik
évfordulója, másrészt könyvtár-szabadidõcentru-
munk hivatalos átadása volt az alkalom.

Elmondható, hogy a külföldi – fõleg a német
nyelvterületeken megjelent – írott és elektroni-
kus sajtóorgánumok többet foglalkoztak ese-
mény-, rendezvénysorozatunkkal, mint a hazai-
ak... Nem mintha ez lett volna a célunk vagy
legfõbb gondunk, amikor 2003. augusztus 18-án
beléptünk az újjáépített – 460 négyzetméternyi –
könyvtártermekbe, ahol a 297 folyóméternyi
polcrendszer üresen állott. A könyvek, tanköny-
vek pedig – szinte minden rendszert nélkülözve
– könyvtárunk elõterében, a kis könyvraktárban,
a tankönyvraktárban a régi polcokon, a földön
egymásra tornyozva, szanaszét hevertek. (Mint-
egy „harmincezren”.) A tanévkezdet, a „szent”
szeptember elseje pedig igencsak közeledett…

Pallos Éva könyvtáros és jómagam alaposan
felkötött „nadrággal” nekifogtunk a lehetetlen-
nek látszó feladatnak, hogy valami könyvtársze-
rût hozzunk létre a hatalmas káoszból. (Az elõz-
ményeket, okokat most nem sorolom, hosszú
lenne, de rendes leltár sem volt!)

Megérkeztek a megrendelt új tankönyvek,
segédkönyvek, amelyeket azonnal be kellett lel-
tároznunk. (Ekkor még a Szirén DOS-os válto-
zatával.) Mindezekkel egyidejûleg kezdtük fel-
építeni (behordozni, rendszerezni – szakok sze-
rint válogatva a könyveket) könyvtárunkat.

Nem részletezem, inkább csak néhány szám-
mal érzékeltetem az állomány nagyságát, ezek-
bõl minden tanult és igen tisztelt kollégánk érte-
ni fogja, mi történhetett minálunk.

Az 1994-ben létrejött Gandhi Gimnáziumnak
nagyon sok különbözõ cég, vállalat, könyvtár és
magánember adományozott könyvet. A 2003.
augusztusi elsõ „ránézésre” mintegy tizennyolc-
ezer szabadpolcos kötettel számoltunk (ezen fe-
lüliek és túliak a tankönyvek, errõl késõbb).

A könyvek túlnyomó része használtan érke-
zett, az évek során állaguk tovább romlott, illet-
ve tartalmilag kor- és idõszerûségüket vesztet-
ték. A projektmenedzsment, azaz a budapesti
Goethe Intézet Könyvtára és Információs Köz-
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pontja tizenegyezer kötet-
ben maximálta az elhelyez-
hetõ példányszámot. Nem
véletlenül, ugyanis ponto-
san ennyit „vesz fel” a
Schulz Könyvtártechnika
Rt. által szállított (Spira
nevû) polcrendszer – hozzá
kell tenni –, természetesen
számítva a jövõbeni állo-
mánybõvítésre. Nincsenek
„csurig” a polcok, csak két-
harmadig töltöttük föl õket.
A polcok minden várakozá-
sunkat felülmúlónak mutatkoztak, ugyanis táro-
lókapacitásuk sokkal nagyobb a korábbi beren-
dezésekénél. A gördíthetõség pedig pillanatok
alatt lehetõvé teszi a terem nagyobbik részének
(elõadások, rendezvények funkcióinak megfele-
lõ) átrendezését.

Szeptember elsején kezdõdött a tankönyvköl-
csönzés (összesen 12 osztály, 240 tanuló...), és
még decemberben is jöttek egy s másért...

Folyamatos hosszú nyitva tartás mellett kezd-
tünk selejtezni, illetve az állomány számítógé-
pes leltárát rendbe tenni. (Különféle füzeteket,
kézzel írott leltárkönyveket találtunk, emellett a
számítógépben is volt néhány ezer adat...) Eme
küszködésünknek vetett véget szeptember 26-án
a Goethe Intézet fõkönyvtárosa, Ulrike Kreien-
berg azzal, hogy – ideiglenesen (december 10-
éig) – rövidebb kölcsönzési idõt javasolt az is-
kolavezetésnek. Viszont sürgette a meglévõ
hiányosságok megszüntetését. Nem voltak egy-
ségesek vagy hiányoztak a jelzetek; védõfólia
alig akadt néhány könyvön, kevés volt az eliga-
zodást segítõ felirat. Majd’ nyolcezer könyvet
kellett fóliával ellátnunk. Januárban tudtuk el-
kezdeni, a végsõ határidõ 2004. március 31-ére
tûzetett ki. Igazából mindennek újra csak ketten
láttunk neki. Az elsõ (és legeredményesebb)
segítõnk az egyik franciát tanító tanárnõ, Gergály

Anikó lett. Aztán kezdtek szivárogni munkaasz-
talainkhoz a gyerekek, akik azért mindezen köz-
ben (immár 7.30-tól 18.30-ig) használhatták a
könyvtár összes termét. „Mit csinálnak? Mennyit
kell bekötni? Mikorra? Hát ez rengeteg! Segít-
hetünk?” – záporoztak a kérdések. Segíthettek.
Segítettek. Nem egyszerre, nem folyamatosan,
mindenféle kötelezettség nélkül, nem tanári uta-
sításra, szervezésre, hanem spontán: maguktól

(egymásra hatva) mintegy hatvan (!) segítõnk lett.
Természetesen nem egyszerre voltak ennyien,
kisebb-nagyobb csoportokban jöttek betanulni a
fortélyokat. Ügyesek voltak, sõt akadtak „pro-
fik” is (minõség és mennyiség szempontjából
egyaránt). Számolták a napokat és a könyveket,
kérdezték, mennyi van még hátra... Drukkoltak,
és nem csak a „pálya szélérõl”. Tóth Annamá-

ria, Orsós Linda (11. évfolyamosok), Mihó Ibo-

lya (9-edikes) lettek a legjobb „mesterek”, õk
tanították tovább a kisebbeket. A hetedikesek
közül sok fiú is bekapcsolódott, sõt, a végzõsök
közül szintén jöttek néhányan. Mindeme mun-
kálatok közben készültünk olvasóestekre, tanul-
tunk együtt, kölcsönöztünk, számítógépeztek
(nyolc gépen), társasjátékoztak. Néha a túlságo-
san belefeledkezõket kicsit fegyelmezni kellett,
hogy akik tanulni akarnak, megtehessék. Élénk
élet zajlott a kezdetektõl, sok-sok gyerek beszo-
kott hozzánk.

A meghosszabbodott nyitva tartás (18.30-ig),
a „hivatali idõ” lejárta után is sokszor, sokáig
bennmaradtunk, és sikerült, megcsináltuk! Tizen-
háromezerre redukáltuk az állományt, 11 150 van
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polcokon és
raktárban. Eb-
bõl ezer segéd-
könyv az ol-
vasótermünkbe
került (lexiko-
nok, szótárak,
albumok, atla-
szok). Szabad-
polcaink nagy
részén irodal-
mi mûvek sora-
koznak: szóra-
koztató iroda-
lom (ifjúsági és

mese – ebbõl idegen nyelvû 350, magyar nyelvû
2200), kötelezõ olvasmányok (1250) és 3500
kötetnyi szépirodalom. A szakirodalomból nyelv-
és irodalomtudomány (400), természettudomá-
nyok (250), mûvészetek (300), társadalomtudo-
mányok (250), történettudomány (450), roma
irodalom és tanulmányok (400).

Ez utóbbiakkal kapcsolatban többen föltették
már a kérdést, mindent gyûjtünk-e, ami Magya-
rországon megjelenik beás vagy lovári nyelven.
Nemcsak azért nem mindent, mert nem vagyunk
gyûjtõkönyvtár, hanem azért sem, mert minõ-
ségre és autentikusságra törekszünk. (Idõnként
megjelennek – nálunk, a könyvtárban! – néni-
kék kis füzetkéjükkel, van néhány daluk, írásuk...)
Elsõsorban a Gandhi saját kiadójának könyveit
tartjuk.

Az állományt, az általánost és a roma irodal-
mat fejlesztenünk kellene és illene, ám kizárólag
jó kvalitású munkákra van szükség, iskolai ok-
tatási programunk szempontjai szerint.

Folyóirat-megrendeléseinket csökkentenünk
kellett (2 napilap, 29 különféle idõszaki kiad-
vány), financiális okokból... A Gutenberg-gala-
xis termékein kívül szórakoztató és mûvészfilm-
jeink száma 170, oktatófilmbõl 150 van, az ún.
gandhis dokumentáció kb. 45 darab. A CD-állo-
mány a tervezetthez képest viszonylag kicsi: a
zenei, irodalmi hangzóanyag 100, a CD-ROM
oktatóanyag 150 darab körül jár. Kis (salgó-
polcos) könyvraktárunkat fõleg a kötelezõ olvas-
mányok, illetve kisebb részben roma tárgyú köny-
vek töltik meg (1850 példány).

Tankönyvállományunkban, amely 19 ezer kö-
tetre rúg, minden darab tartós tankönyvnek szá-
mít, azaz elvileg négy évig kellene szolgálniuk
tanulóinkat. A tanév befejezésével (június 11.)
tudtuk csak elkezdeni – a hetekig tartó visszavé-
tel után – leltározásukat, illetve szûrésüket, a szá-
mítógépes selejtezést, rendszerezést. E munka je-
len cikk elkészültét is hátráltatta, és még tart... A
fent említett (tankönyv) példányszámon felül
gondoskodnunk kell az esti és levelezõ tagoza-
tos hallgatók tankönyveirõl is. Ezek ugyan nin-
csenek a könyvtár állományában, miután a fel-
nõtteknek meg kell õket venniük, de megvásár-
lásukról, tárolásukról nekünk kell gondoskod-
nunk. (Négy évfolyam, 20–25-ös osztálylétszám,
tehát kb. 800–1000 könyv.)

Reményeink szerint június végéig rendbe
tesszük ezt is, s a következõ tanév kezdetétõl
már sokkal többet tudunk majd igazi könyvtáro-
si feladatainkkal foglalkozni; például a könyv-
tárhasználatra tanítással, az olvasásra neveléssel,
a tanulás segítésével stb.

Tanulóink minden korcsoportja – a 12–19
évesek, illetve a felnõttoktatásban részt vevõk

– szívesen és kedv-
vel járt hozzánk
eddig is, de bizto-
sak vagyunk ab-
ban, hogy a 2004/
2005-ös tanévben
már minden sokkal
olajozottabban fog
menni, még többek
megelégedésére.

Vértesi Klára

a pécsi Gandhi
Gimnázium

könyvtári
asszisztense
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Historikus adattár
Jehoda Imola könyvének alcíme – Az orvos- és

egészségtudományi szakirodalmi információs

rendszer fejlõdése – voltaképp mindent elárul a
mû tartalmáról, de sokkal kevesebbet a szerzõ
választott nézõpontjáról, témája földolgozásának
módszerérõl. Az utóbbiakat ugyanis akként jel-
lemezhetnénk, hogy történeti fejlõdésében veszi
számba az egyetemes és a magyar kultúrhistória
horizontján az orvoslás szakirodalma gyûjtésé-
nek, megõrzésének, földolgozásának, keresésé-
nek és szolgáltatásának módszereit, azaz a szink-
rón és diakrón leírás metódusát párhuzamban,
illetõleg váltogatva alkalmazza. A szerzõ teljes
körû képet ad arról, hogyan fejlõdtek az orvosi
szakkönyvtárak és szolgáltatásaik az ókortól nap-
jainkig, ám ezt a  hagyományosnak is mondható
históriai tablóképet úgy rajzolja föl, hogy annak
minden adata, ténysora, megállapítása – a jelen felé
mutatva – korunk orvosi és egészségtudományi in-
formációs rendszerének elõzményét adja össze.

A faktográf szemléletû, monografikus fölépí-
tésû „históriai adattár” öt fõ fejezetre tagolódik,
éspedig aszerint, miként lehetett hajdan és lehet-
séges manapság a fölgyûlt tudományos informá-
ciót szolgáltatni. Az elsõ részben a szerzõ törté-
neti fejlõdésrajzot ad az orvosi könyvgyûjtemé-
nyek évezredes múltjáról, az elsõ ránk maradt
orvosi szövegekrõl (a Kr. e. 1550 táján keletke-
zett ún. Ebers papíruszokról vagy az asszírok
agyagtábláiról). Röviden bemutatja az elsõ orvo-
si dokumentumgyûjteményt, amely Hippokraté-

szé volt; képet ad Galenus munkásságáról, majd
megemlékezik az elsõ honi szakirodalmi munká-
ról, a XV. századi lõcsei ispotályosrendi pap,
Aranyasi Gellérffi János pestisrõl írott értekezé-
sérõl, és persze Pápai Páriz Ferenc Pax

corporisáról. A szerzõ szinkronban tárgyalja a
nemzetközi és hazai orvostörténet könyvtári vo-
natkozásait a kolostori könyvgyûjteményekben
található munkáktól a Pest-Budai Orvosegyesület
1837-ben alapított tékáján át napjainkig, az or-
szágos Dokumentumellátási Rendszerben (ODR)
részt vevõ könyvtárak együttmûködéséig. Külön
alfejezetben olvashatunk áttekintõ igényû ismer-

tetéseket az orvostudományi periodikumokról –
országonként és sajtótörténeti nézõpontból, kü-
lönös tekintettel a hazai szaksajtó kialakulására
és terebélyesedésére, a vásárokon árusított „csí-
zióktól” a jelenkori állapotokig, amikor is 176
orvosi szaklap vagy határterületi periodikum je-
lenik meg Magyarországon nyomtatásban vagy
elektronikus formában. A nagyvilágon manap-
ság mintegy tízezer egészségügyi lap jelenik meg,
az ezekben föllelhetõ hatalmas mennyiségû in-
formációról aligha lehetne áttekintést nyerni
korszerû információs rendszerek alkalmazása
nélkül. A kötet további fejezetei éppen ezekrõl a
rendszerekrõl, típusaikról, alkalmazásukról szólnak.

A szerzõ mindenekelõtt bemutatja a gyûjtött
információk tartalmi föltárásának legkorábbi for-
máját – ha teszik, mûfaját –, a bibliográfiát.
Ennek elsõje a Kr. u. 3. században élt alexand-
riai Kallimakhosz szisztematikus rendû kézirat-
katalógusa volt. A következõ korforduló az 1506.
évhez köthetõ, ekkor jelent meg Lyonban az elsõ
orvosi szakbibliográfia, amely szerzõik nemzeti-
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sége szerint vette számba a korabeli Európa or-
vosi szakmunkáit. És 1879-tõl jelenik meg az
orvosi szakbibliográfiák ma is élõ talán legte-
kintélyesebb sorozata, az Index Medicus. A szak-
bibliográfiák történetének áttekintése után Jehoda
Imola a referálás honi históriáját foglalja össze,
megemlítve pl. Weszprémi István 1774 és 1787
között kiadott nagyszabású orvoséletrajzát. Az
1960-as években került napirendre a hagyomá-
nyos szakirodalmi dokumentáció gépi földolgo-
zása, tárgyszavas, lyukkártyás formában, majd
megjelent és kibontakozott napjaink szakterüle-
te, az orvostudományi informatika, amelyet a
harmadik fejezetben mutat be a szerzõ. Magyar-
országon az 1970-es évek elejétõl formálódott ki
a tájékoztatástudomány, illetve ennek orvosi
szakága; megkezdõdött a nemzeti bibliográfiák
számítógépes elõállítása; az Egyesült Államok-
ban kiépült az orvosi könyvtárak visszakeresõ
rendszere (MEDLINE), kialakult a tájékoztatási
rendszerek közötti integráció, a számítógépes
hálózatok összekapcsolása, amelyhez viszont az
ún. bemeneti adatokat, a tartalmi és formai kö-
vetelményeket nemzetközi méretekben egysége-
síteni kellett. Hazánkban 1991 óta készülnek szá-
mítógépen az orvos- és egészségtudományi bib-
liográfiák, azóta megfogalmazódtak a korszerû
tartalomszolgáltatás kritériumai, megkezdõdött az
indexelés automatizálása, a szövegek gépi for-
dítása stb. A szerzõ sorra-rendre bemutatja a
jelentõsebb orvostudományi adatbázisokat, jel-
lemzõiket, mûködésük rendszerét, típusaikat (há-
lós, hierarchikus, relációs, objektum orientált),
tervezésük szempontjait stb. Számba veszi az
adatbázisok létrehozásának mûveleti sorrendjét,
az információ keresésének módjait, jellemzi az
orvostudományi adatbázisok legismertebbjeit
(multidiszciplináris, interdiszciplináris és szak-
területi adatbázisok), és bemutatja korunk elekt-
ronikus folyóiratait. Az utolsó elõtti fejezet az
orvostudományi információ és az internet össze-
függéseit világítja meg. Korunkat, az információ
korát a korlátlan lehetõségek jellemzik; manap-
ság már interaktív szakmai fórumok mûködnek,
lehetõvé válik az archívumokban való kulcssza-
vas keresés, az interneten való gyors tájékozó-
dás. Praktikus segítségként a szerzõ számba ve-
szi a fontos nemzetközi és hazai orvosi portálo-
kat, keresõ rendszereket és röviden bemutatja
használatukat. Az utolsó rész a trendek és prog-
nózisok vázlata. A jövõ fejlõdésének irányát az

egyenlõ hozzáférés esélyében látja, vagyis az
orvosi és egészségügyi információkhoz való
korlátlan hozzájutás gyors kialakítását tartja kö-
vetendõ célnak.

Jehoda Imola könyve – mint említettem –
adatközlõ, faktográf munka, históriai nézõpontú
rendszerezõ összefoglalás, amely tárgyában a
teljesség igényével igazít el. Nem tartalmaz teo-
retikus vagy módszertani fejtegetéseket, hanem
történeti (diakrón) és leíró (szinkrón) módon ad
tablóképet korunk orvostudományi információ-
ellátásának évezredes fejlõdésérõl. Adatok, cí-
mek, intézmények, nevek, statisztikák, fölsorolás-
szerû számbavételek és sûrû szakirodalmi hivatko-
zások adják össze a kötet textusát. Mondhatnánk
tehát, hogy könyve nem „olvasmány”, hanem his-
tóriai adattár, ugyanakkor olyan lendületes stílusú,
frappáns szövegezésû, célirányos gondolatmenetû,
feszes szerkezetû és közérthetõ szintézis, amely
képes magával ragadni olvasóját.

Mezey László Miklós

Jehoda Imola: Kõtáblától a világhá-
lóig. Az orvos- és egészségtudományi
szakirodalmi információs rendszer fej-
lõdése. – Budapest : Semmelweis Egye-
tem Egészségügyi Fõiskolai Kar, 2004.

– 200 p.

A kultuszkutatás
könyvtári példája

Néhány éve hazánkban is fokozott figyelem
fordul a kultuszkutatás felé. Elsõsorban az iro-
dalomtörténészek (Praznovszky Mihály kollé-
gánk, Dávidházi Péter és mások) jeleskednek,
de a nemrég lezajlott (1848–49, Széchenyi,
Kossuth, Deák stb.) és a most folyamatban lévõ
(Rákóczi, Bocskai, Balassi stb.) évfordulók a
történészek érdeklõdését is újra felkeltették a
tárgykör iránt; a néprajztudomány mûvelõi szin-
tén fontos adalékokat publikáltak.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a könyv-
tárak, a könyvtárosok egy része is felismerte:
ezen a téren vannak lehetõségeink és teendõ-
ink. Mindenekelõtt a helyismereti gyûjtõ- és
feldolgozómunka teremtette meg azt az ala-
pot, amire építhetünk; a korábban végzett hely-
történeti vizsgálódások és bibliográfiai tevé-
kenység eredményeire ugyancsak bátran tá-
maszkodhatunk, és rendelkezünk a megfelelõ
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módszertani háttérrel is. Két közismert tényezõ
különösen indokolja, hogy a könyvtárak bekap-
csolódjanak a kultuszkutatás áramlatába. A tör-
ténelmi-irodalmi személyek és események tisz-
teletének hajdani és mai megnyilvánulásait rög-
zítõ dokumentumok tetemes hányada – fõleg az
egykorú könyvek, füzetek, újságcikkek, apró-
nyomtatványok stb. – gyûjteményeinkben talál-
ható, és ez a gazdag forráskincs már puszta lé-
tével arra ösztönözheti, sõt szinte predesztinál-
hatja a munkatársakat, hogy kiaknázásával fel-
tárják, miként keletkezett egy-egy kiválóság nim-
busza, „mit gondol róla az utókor, mit tart fon-
tosnak munkásságából, örökségébõl felmutatni,
hogyan igyekszik ezt a saját korában aktualizál-
ni és felhasználni.” Miután kultusz csakis kima-
gasló személyiségek, illetve rendkívüli, korszak-
formáló történelmi események körül formálódik,
a könyvtárak a lokális jelenségek felszínre hoza-
talával, ábrázolásával jelentékeny mértékben ki-
egészíthetik, árnyalhatják az ún. országos képet.
Akár ki is mondhatjuk: éppen a helyi informáci-
ók ismeretében alakulhat ki ténylegesen a kul-
tusz országosnak nevezhetõ rajza, így érzékelhe-
tõ igazán, hogy a magyarság, a nemzet lelkében
miért és hogyan bontakozik ki egy-egy nagy
ember vagy egy-egy históriai pillanat tisztelete,
szeretete, és miként marad meg hosszú idõre vagy
örökre a nemzet emlékezetében.

A kultuszkutatás szép példája a zalaegerszegi
Deák Ferenc Megyei Könyvtár nemrég napvilágot
látott kiadványa. A névadó születésének bicen-
tenáriuma alkalmából állították össze, és az igaz-
gató – egykori helyismereti szakreferens –, Kiss

Gábor szerkesztette. Az õ elõszavából/köszöntõjé-
bõl származik az elõbbi bekezdésben olvasható
idézet. A kötet címe a kortárs költõ, Bajza József

1845-ben írt tisztelgõ versének egyik gyönyörû és
a „haza bölcsére” roppant jellemzõ sora: „Hasz-

náld a jók benned vetett bizalmát…” Alcíme köz-
vetlenül utal a tartalomra: Deák Ferenc tisztelete

és emlékezete Zala megyében. Mondandónk szem-
pontjából lényeges, hogy kissé részletesebben is-
mertessük az opus szerkezeti egységeit.

Az elsõ rész – amelynek címe megegyezik a
könyv alcímével – két fejezetre tagolódik. Kiss
Gábor a szerzõje annak a tudományos igényes-
séggel papírra vetett, jegyzetekkel ellátott tanul-
mánynak, amely elõbb a politikus életútjának
szülõföldjéhez, Zala megyéhez kapcsolódó állo-
másait, mozzanatait, majd emléke ápolásának

hullámzó folyamatát vázolja fel. Ezt egy doku-
mentumválogatás egészíti ki, mégpedig szerve-
sen: szám szerint huszonhat egyidejû forrásszö-
veg (1817-tõl 2001-ig) erõsíti, színezi a dolgo-
zat állításait, felvetéseit.

A második, terjedelmileg legrövidebb (alig
több mint öt oldalnyi) részben Gyenes Imre so-
rolja fel a zalai Deák-emlékhelyeket: az emlék-
táblákat, a szobrokat, valamint az egy-egy em-
lékmûvet, kopjafát és emlékszobát; mindegyik-
rõl közli a helyszínt és – ha kideríthetõ volt – a
többi azonosító adatot.

A harmadik rész, Fatér Bernadett bibliográ-
fiája a kötet közel kétharmadát teszi ki. Deák

Ferenc a zalai sajtóban címmel az 1865. szep-
tember 1-jétõl 2003. december 1-jéig megjelent
közleményeket gyûjtötte össze szorgos és hoz-
záértõ igyekezettel. A 908 sorszámozott tételt
szoros idõrendbe állította és általában annotálta,
a visszakeresést összevont személy- és földrajzi
névmutató könnyíti meg. A hírek, nyilatkoza-
tok, versek, nekrológok, különféle tudósítások,
késõbb a visszaemlékezések, levélrészletek, elem-
zések, ünnepi beszédek és egyéb írások sokasá-
ga demonstrálja a helyi kultusz kialakulását,
kiteljesedését, majd mélypontját és újjáéledését.
És példázza mindazt, amirõl a recenzió bevezetõ
gondolataiban szó esett.

Igen, a példa. A zalaegerszegi vállalkozás
belsõ tartalmi értékei minden bizonnyal kiérdem-
lik a történész és könyvtáros szakma elismeré-
sét. A könyvtárak számára nagyon fontos a
metodikai hozadéka is: követhetõ és követendõ
példát ad arra, hogy a kultuszkutatás terén intéz-
ményeink – akár a községi és iskolai gyûjtemé-
nyek is – mit tehetnek, hogyan élhetnek a kínál-
kozó esélyekkel. Hiszen a nyomtatott dokumen-
tumok kiválogatása, az emlékhelyek adatainak
egybegyûjtése, egy retrospektív bibliográfia,
netán egy kronológiai táblázat összeállítása von-
zó, nemes és megoldható feladat lehet bármely,
a téma iránt érdeklõdõ és kellõen felkészült kollé-
ga számára. S talán – mint a mostani példa bizo-
nyítja – sokaktól a tanulmány írása sem idegen.

Bényei Miklós

Fatér Bernadett–Gyenes Imre–Kiss Gá-
bor: „Használd a jók benned vetett
bizalmát…” Deák Ferenc tisztelete és
emlékezete Zala megyében. Dokumentu-
mok, emlékhelyek, bibliográfia / szerk.
Kiss Gábor. – Zalaegerszeg : Deák Ferenc
Megyei Könyvtár, 2004. – 141 p.
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 Könyvtárosasszisztens-képzõ tanfolyam

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár a Pest Megyei Könyvtárral közösen a 2004/2005. tan-
évben is indítja könyvtárosasszisztens-képzõ (OKJ azonosító száma: 52 8422 01) tanfolyamát.

A tanfolyam helyszíne: FSZEK X/4. könyvtára (Bp., X. kerület, Szent László tér 7–14.)
A tanfolyam idõtartama és ütemezése: 2004. szeptember 15-tõl 2005 júniusáig (két félév),

elõadások minden szerdán 9 és 16 óra között. A képzés díja: 60 000 Ft
A vizsgák idõpontja: a második félév végén. Jelentkezési határidõ: 2004. szeptember 5.
A jelentkezési lapot – amely a könyvtár honlapjáról (www.fszek.hu/hírek) letölthetõ – az

alábbi címre szíveskedjék megküldeni:
Sághi Ilona
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2004

VII. 29-31. Miskolc MKE vándorgyûlés MKE Molnár Ilona
VIII. 23-25. Szolnok BC-továbbképzés megyei könyvtár
IX. 22-23. Érd Városi könyvtárak városi könyvtár Bazsóné Megyes

a XXI. sz. elején Klára
IX. 23. Budapest kistérségi konf. IKSZ M. Móré Ibolya
IX. 27. Tatabánya megyei kvt-i hetek megyei könyvtár Fátrai Erzsébet
IX. 27. Tatabánya ODR-konferencia megyei könyvtár Fátrai Erzsébet
X. 1-3. Zenta Olvasáskultúra Zentai Közm. Közp. www.ki.oszk.hu

és kisebbségi sors Magyar Olvasástárs.
X. 10. országszerte Könyves vasárnap MR Gordiusz Szerk. M. Móré Ibolya

IKSZ
X. 11. Bp., FSZEK Összefogás IKSZ M. Móré Ibolya

– konferencia
X. 12. Bp., OSZK kerekasztal IKSZ M. Móré Ibolya

a könyvtári szaksajtóról
XI-XII. Ózd könyvtártörténeti városi könyvtár

rendezvény

Helyreigazítás, helyesbítés

Múlt havi számunk rendezvénynaptárában a tatabányai programoknál egy szegedi kolléganõ
nevét tüntettük fel Fátrai Erzsébet helyett. Mindkét érintettõl és olvasóinktól is elnézést kérünk.

Ugyancsak júniusi lapszámunk oldalszámozásában a 26. oldaltól kezdve a hónap „visszaváltott”
májusra. Természetesen nem arról van szó, hogy az elõzõ hóról megmaradt anyagokat emeltük
volna be ide, hanem egy észrevétlen technikai hibáról, amiért olvasóink szíves megértését kérjük.
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