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Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének
évi közgyûlése
és konferenciája Csurgón

2005. június 27–29-én Csurgón, a Csokonai Vitéz
Mihály Református Gimnáziumban tartotta tizen-
egyedik évi közgyûlését az Egyházi Könyvtárak
Egyesülése (EKE).

A gimnázium dísztermében Szabó Sándor

igazgató köszöntötte a vendégeket, majd Köntös

László, a pápai református gyûjtemény vezetõje

tartott nyitó áhítatot. Ásványi Ilona, az EKE el-
nöke beszámolt az egyesülés egész évi mûködé-
sérõl, Sullayné Szigetvári Ildikó kamarás a pénz-
ügyekrõl tájékoztatott.

A közgyûléshez kapcsolódó konferencia té-
mája a fogadó intézmény jellegéhez igazodott:
Egyházi iskolai könyvtárak régen és ma. Mottó-
ul Apáczai Csere János máig érvényes gondola-
ta szolgált: „A tudás gyökere keserû, gyümölcse
penig gyönyörûséges”. Elsõként Jelenits István

piarista szerzetes, teológus beszélt a magyar

A képeken: Szabó Sándor, jobbra fent: Ásványi Ilona,
lent: Korzenszky Richárd
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tanítórendek iskoláiról és azok könyvtárainak
kialakulásáról. Korzenszky Richárd tihanyi apát
az egyházi könyvtárak rendszerváltás utáni hely-
zetét vázolva kitért a kis szerzetesközösségek
gyûjteményi problémáira is. Nagy Attila olva-
sáskutató összevetette a középiskolások húsz
évvel ezelõtti és jelenlegi kedvenc olvasmánya-
it. Balogh Mihály, az Országos Peddagógiai
Könyvtár és Múzeum fõigazgatója 1910-tõl nap-
jainkig jogszabályokat, selejtezési jegyzékeket,
felméréseket áttekintve megdöbbentõ (megrendí-
tõ?) tényeket és adatokat tárt a hallgatóság elé az
egyházi iskolai könyvtárak XX. századi sorsáról.

A konferencia résztvevõi este ökumenikus
imán vettek részt a csurgói református templom-
ban, ahol Márkus Mihály, a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke, Ittzés János, a Du-
nántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke és
Maczkó Gyula esperes szolgált. A szertartás után
Gyenesei István, a Somogy megyei közgyûlés

elnöke átadta az Örökségünk
Somogyország Kincse kitüntetõ
címet a gimnázium könyvtárának.

Másnap az egyesülés tagsága
– a hagyománynak megfelelõen
– szakmai kirándulásra indult,
ezúttal Zágrábba, Horvátország
fõvárosába. Kevéssé ismert, hogy
a horvátok nemzeti könyvtárának
helyet adó impozáns üvegpalota
rejti egyetlen megmaradt XVII.
századi fõúri gyûjteményünket.
Zrínyi Miklós könyvtárát monog-
ráfusa, Monok István, az Orszá-

gos Széchényi Könyvtár fõigazgatója ismertette
meg velünk. Ivan Kosic, a Régi Könyvek Tárá-
nak vezetõje bemutatta féltett kincseiket, köztük
nagy meglepetésre egy corvinát is. Hasonló él-
ményben volt része a csoportnak az Érseki
Könyvtárban is, ahol fontos nyelvemlékünket, a
Hodászi Kódexet adták kézbe.

A harmadik nap mûhelymunkával kezdõdött:
a nemrég alakult, de máris eredményesen dolgo-
zó munkacsoportok számoltak be munkájukról,
majd a határontúli könyvtárak meghívott képvi-
selõi és az újonnan felvett tagkönyvtárak vezetõi

Nagy Attila, Ásványi Ilona
és Jelenits István
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mutatkoztak be. A délelõtt a gimnázium könyv-
tárának és parkjának bejárásával zárult. Ezután
újabb, de most közeli kirándulás következett:
Kaszópusztán már nem szakmai program, ha-
nem szabadban tálalt ebéd várta a vendégeket.
Innen kisvasúton utaztak a Baláta-tóhoz, s rövid
erdei séta után Csurgóra tértek vissza.

Méltó befejezése volt a háromnapos konfe-
renciának Csörsz Rumen István és Kobzos Kiss

Tamás Csokonai-estje.
Bakonyi Ibolya

Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének
szakmai napja

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (EKE)
ez évben tizenegyedik alkalommal megrende-
zett éves közgyûlésén elõször került sor szak-
mai napra.

Az „egyházi könyvtárak” gyûjtõnév mögött
szakmai szempontból eltérõ helyzetû és jellegû
intézmények állnak: vannak egyetemi, fõiskolai,
gimnáziumi, szerzetesi, egyházmegyei, egyház-
kerületi, mûemlék épületekben tevékenykedõ,
jelentõs régi állománnyal rendelkezõ gyûjtemé-
nyek és természetesen vannak új, modern alapí-
tású könyvtárak is. A könyvtárakra váró felada-
tok ennek megfelelõen nagyon sokrétûek, az
intézmények egy része megfelelõ számú szak-
emberrel, korszerû technikai háttérrel, rendezett,
feldolgozott állománnyal rendelkezik, de sajnos
vannak olyan könyvtárak is, melyek inkább
könyvraktárhoz hasonlítanak, és feldolgozottság
tekintetében is elhanyagoltak.

A különbözõségek ellenére – ahogy Gáborjáni

Szabó Botond egy tanulmányában fogalmazott –
az egyházi könyvtárak között lényegi azonosság
vagy tartalmi rokonság is kimutatható, ilyen
például a gyûjtõköri hasonlóság, a szokásjog és
a hagyomány döntõ szerepe a mûködésben, és a
különbözõ egyházi gyûjteményeknek (könyvtár,
levéltár, múzeum) szintén a történelmi hagyo-
mányokra visszavezethetõ szimbiózisa. (Dr.
Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egy-
házi könyvtárak helyzete, céljai és jövõképe in
Könyvtári Figyelõ 2002. 1-2. sz.)

A tavalyi jubileumi közgyûlésen fogalmazó-
dott meg az ún. munkacsoportok létrehozásának
ötlete, melyek az egyházi könyvtárak típusbeli

és gyûjtõköri sajátosságainak figyelembe vételé-
vel alakulnának meg. 2005 januárjában négy
mûhely kezdte meg mûködését: a Gyûjteményi,
a Szoftveres, a Periodika- és a PR-csoport. A
szakmai nap a csoportok vezetõinek beszámoló-
ival indult.

Berecz Ágnes (Ráday Gyûjtemény), a Gyûjte-
ményi csoport vezetõje ismertette az egyházi
könyvtárakban végzett, a digitalizált állományt
feltérképezõ felmérés eredményeit. A beszámo-
lóból kitûnt, hogy több gyûjtemény már élenjár
ebben a munkában, digitalizált dokumentumaik
az interneten is kutathatók. A felmérés arra is
rávilágított, hogy több egyházi könyvtárban van-
nak helyben archivált, „házi használatra” digita-
lizált dokumentumok, melyek többsége teljes
terjedelemben digitalizált mû. Az ismertetett
digitalizált és a jövõben digitalizálásra szánt
dokumentumok áttekintésébõl arra derült fény,
hogy prioritást élveznek a régi nyomtatványok,
kéziratok, melyek különlegességei az adott gyûj-
teményeknek, ugyanakkor a digitalizálási tervek-
ben megtalálhatók olyan modern teológiai szak-
könyvek, illetve helytörténeti, intézménytörténeti
szempontból jeles alkotások, melyek a kutatók
által gyakran használt, ugyanakkor nehezen el-
érhetõ mûvek közé sorolhatók.

A digitalizálás már korszerû számítástechni-
kai hátteret követel, amivel csak kevés egyházi
könyvtár rendelkezik – világított rá az a felmé-
rés, melyet a Szoftveres munkacsoport készített.

A felmérés eredményét
Baranya Péter (Veszprémi
Érseki Hittudományi Fõis-
kola Könyvtára), a munka-
csoport vezetõje ismertet-
te. A kérdõív több szem-
pontból vizsgálta az egy-
házi könyvtárak informati-
kai fejlettségét: egyrészt az
eszközök oldaláról minõsé-

gi és mennyiségi jellemzõk alapján, másrészt a
szoftverek oldaláról, harmadrészt pedig a felhasz-
nálók számítástechnikai képzettsége szempont-
jából. A beérkezett adatok alapján kiderült, hogy
a legrosszabb helyzetben a szerzetesi könyvtá-
rak vannak, míg a felsõoktatási könyvtárak hely-
zete mondható e tekintetben a legjobbnak. Átla-
gosan az egyházi könyvtárakban öt fõ dolgozik
(az adatszolgáltató 38 könyvtár adatai alapján),
az egy fõre jutó kötetszám pedig 20 438. Az
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állományok feldolgozása fõként Orbis, Corvina,
Huntéka, Szikla 21 és Aleph könyvtári szoftve-
rekkel történik. Az informatikai ismeretek vizs-
gálata azt mutatja, hogy a könyvtárosok nagy
többsége rendelkezik legalább alapfokú informa-
tikai képzettséggel, és elenyészõ azon kollégák
száma, akik semmilyen számítástechnikai isme-
rettel nem bírnak. A felmérés adatai szerint az
adatszolgáltató könyvtárakban összesen 346
számítógép található, ebbõl az olvasók 166
számítógépet használhatnak, itt is a fõiskolai
könyvtárak vezetnek tetemes elõnnyel. Sajnos
több olyan nagy egyházi könyvtár van, ahol
egyáltalán nem áll az olvasók rendelkezésére
számítógép. A felmérés célja egyrészt az volt,
hogy feltérképezze az egyházi könyvtárak infor-
matikai fejlettségét, másrészt pedig, hogy meg-
rajzoljon egy fejlõdési irányt, amely segítséget
nyújthat a könyvtáraknak a továbblépésben, ille-
tõleg az informatikai fejlesztések tervezésében.

A harmadik beszámolót a PR-munkacsoport
koordinátora, Kohári Mária (Váci Egyházmegyei
Könyvtár) tartotta. Bemutatta az EKE új címtá-
rát, mely a tagkönyvtárak legfontosabb adatait
tartalmazza, kiegészítve a könyvtáros kollégák
elérhetõségi adataival. Az új címtár a közeljövõ-
ben már elérhetõ lesz az EKE-honlapon is. A
tavalyi évben útnak indult az EKE-hírlevél, amely
igyekezett tájékozatni a tagkönyvtárakat az egye-
sülés rendezvényeirõl, illetve minden, a szakmát
érintõ hírrõl, konferenciáról, találkozóról. Az
EKE levelezõlistája az idén több téma kapcsán
is felpezsdült – derült ki a beszámolóból –, az
egyik a digitalizálás volt. Az egyesülés honlapjá-
nak fejlesztése, gondozása fontos feladata a mun-
kacsoportnak, hiszen sok egyházi könyvtárnak ez
az egyetlen on-line megjelenési lehetõsége.

Kövécs Ildikó (Sze-
gedi Hittudományi Fõ-
iskola Könyvtára), a
Periodika-munkacso-
port tevékenységérõl
tartott rövid beszámo-
lót. A csoport nagy fel-
adatra vállalkozott,
mégpedig az EKE-tag-
könyvtárak kurrens,
majd retrospektív fo-
lyóirat-állományának feldolgozására. Az elsõ ered-
mények hamarosan olvashatók, illetve böngészhe-
tõk lesznek az egyesülés honlapján. Az adatbázis

nagy segítséget jelenthet majd a kutatók kiszolgá-
lásában és az állománygyarapítás terén is. A mun-
kacsoport vezetõje rövid bemutatóval szemléltette
a készülõ periodika adatbázist a szakmai nap részt-
vevõinek.

A beszámolók után Monok István, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár (OSZK) fõigazgatója
kért szót. Beszédében méltatta az egyesülés mun-
káját, és rámutatott az együttmûködés szüksé-
gességére. Hozzátette, hogy mind az OSZK, mind
a Könyvtári Intézet számít erre az összefogásra.
A munkacsoportok beszámolóihoz hozzáfûzte,
hogy itt is lehetséges az együttmûködés, elég
gondolni a Nemzeti Periodika Adatbázissal való
közös munkára, vagy a digitalizálási problémák
közös kezelésére. Példának hozta fel a digitali-
zált dokumentumok tárolási gondjait, melyekre
megoldást jelenthet az OSZK nagy kapacitású
szervere. Az együttmûködés fontosságát emelte
ki a határon túli könyvtárakkal kapcsolatban is,
méltatva az egyesülés nyitottságát a határon túli
intézmények irányában.

Ezt követõen mutatkoztak be a közgyûlésen
részt vevõ határon túli egyházi könyvtárak.
Bereczki Gyöngyvér a Babes-Bolyai Egyetem
Katolikus Teológiai Fakultásának Könyvtáráról
beszélt, majd Emõdi András Gábor számolt be a
Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Könyvtár
munkájáról, feladatairól. Ferencz Erika a Gyu-
lafehérvári Római Katolikus Hittudományi Fõ-
iskola Könyvtára gyûjteményét ismertette, végül
pedig Küsmõdi Attila számolt be egy új kezde-
ményezésrõl, a Szamosújvári Római Katolikus
Gyûjtõkönyvtár kialakításáról és feladatairól. A
gyûjtõkönyvtár a Szamosújvári Esperesi Kerület
területén található plébániai könyvtárak régi
könyves állományát, illetve irattárát próbálja
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összegyûjteni és megfelelõ tárolási körülmények
között megõrizni az utókor számára. A határon
túli könyvtárak meglehetõsen rossz körülmények
között, elszántan, hihetetlen munkával tesznek
meg mindent a magyar kultúra megmentéséért,
ápolásáért. A beszámolókból azonban az is ki-
derült, hogy ezen munkához nélkülözhetetlenek
az anyaországból érkezõ támogatások. A jövõt
tekintve már vannak biztató kezdeményezések.

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése több
mint tíz éves munkájával felkeltette a hazai
könyvtáros szakma figyelmét is. Ezt igazolják
azok a megkeresések, melyek az egyesülés
véleményét is kérik könyvtárügyi kérdésekben.
A nap záró harmadában olyan aktuális témák
kerültek napirendre, mint a magyar kulturális

stratégia, a tervezett etikai kódex, a magyar

könyvtárügy marketingstratégiája és a digita-

lizálás országos stratégiája. Az egyesülés is
tanulmányozta az ezekhez kapcsolódó munka-
anyagokat, igyekezett kialakítani álláspontját.

Elsõként Berecz Ágnes ismertette az egyesülés-
nek a magyar kulturális stratégiával kapcsolatban
kialakított véleményét. Összefoglalójában méltatta
egy, a nemzeti kultúra védelmét, fejlõdését segítõ
kulturális stratégia kidolgozásának ötletét. A kidol-
gozott stratégia azonban számos esetben nem ad
megfelelõ választ, sok kérdést nyitva hagy.

A könyvtáros etikai kódexet korábban már
megvitatta az EKE elnöksége, a nagyobb egyhá-
zi gyûjtemények megkérdezésével. Minden szak-
ma önértékelését emeli egy ún. etikai kódex
megalkotása, mely megfogalmazza azokat a kö-
vetelményeket, elvárásokat, melyeket szükséges-
nek vél hivatása gyakorlásához. Kövécs Ildikó
ismertette az etikai kódex felépítését, szerkeze-
tét, méltatta jelentõségét. Megjegyezte azonban,
hogy az etikai kódex tervezete több helyen in-

kább a szervezeti és mûködési szabályzatokban
rögzített elvárásokat tükröz. Ugyanakkor fontos,
hogy a kérdésrõl együtt gondolkodjunk, hiszen
csak így tud az egyesülés egységes álláspontot
kialakítani.

Ásványi Ilona (Pannonhalmi Fõapátsági
Könyvtár), az egyesülés elnöke, a szakmai nap
záró akkordjaként a magyar könyvtárügy marke-
tingstratégiájához és a digitalizálási stratégiához
fûzött gondolatokat. A kereskedelemben hasz-
nált kifejezések – mint marketing, menedzsment,
PR-munka – lassan szinte minden munkaterület-
re beszivárognak, már a kulturális szférában is
találkozni lehet ezekkel a fogalmakkal. A kérdés
az, hogy milyen formában állják meg ezek a
helyüket a könyvtárügy terén, illetve szabad-e
ezeket a kifejezéseket ténylegesen kifejtett tarta-
lom nélkül ráerõltetni kulturális tevékenységek-
re. Tény azonban, hogy ma már nem elegendõ a
csendben végzett munka, fontos a „reklám” és a
„menedzsment”. A nap folyamán többször szó-
ba került a digitalizálás, amely téma elõl az

egyházi könyvtárak sem térhetnek ki. Az elnök-
ségi összejöveteleken, a közgyûléseken és a le-
velezõlistán is folyt már közös gondolkodás:
maguknak az egyházi könyvtáraknak is ki kell
alakítaniuk a saját digitalizálási tervüket.

A szakmai nap igazolta, hogy az egyházi
könyvtárak igyekeznek aktívan bekapcsolódni a
magyar könyvtári rendszerbe, az aktuális kérdé-
sekben megfogalmazzák és hangot adnak véle-
ményüknek, melynek kialakítását az egyesülé-
sen belül meginduló mûhelymunka még inkább
elõrelendíti.

Kohári Mária

Váci Egyházmegyei Könyvtár
Fotók: Keveházi Katalin
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Hidd el, jó úton jársz,
ha a könyv az egyik
legjobb cimborád*

Programok a dunaújvárosi József
Attila Könyvtárban

A mese hatása a gyerekekre
A gyerekeknek születésük pillanatától kezdve
fokozatosan fejlõdik ki az értelmük. Ezt a folya-
matot meséléssel szinte az elsõ pillanatoktól ala-
kíthatjuk.

A kialakuló személyiség egyre jobban részt
vesz saját maga formálásában. A mese megtalál-
ja a hozzá vezetõ utat, a személyiséget jótéko-
nyan befolyásolhatja.

„A jó talajba hullott magvakból gyönyörû
virágok és sudár fák sarjadnak – táplálják a re-
ményt, és csökkentik a szorongást –, gazdagítják
a gyermekek életét.” (Bruno Bettelheim)

A mese segítséget nyújt abban, hogy a gyer-
mekek jobban megértsék a világot. A mesék a
gyermek belsõ lelki világát tükrözik vissza, se-
gítik jelleme alakításában. A mesékbe beletemet-
kezõ gyermek együtt él a mesehõssel, azonosul
a neki tetszõ tulajdonságokkal, olyan hõst vá-
laszt ideálnak, amilyenné õ is szívesen válna.

A meséket hallgatni kell
„Maradj, fogd a kezem,
ülj az ágyam szélére, mesélj!
Ha lerúgom a paplant,
Takarj be, simogasd meg az arcom,
És ha elalszom, akkor se hagyj el.”

(Ágai Ágnes)
Nincs nagyszerûbb dolog annál, amikor a

kisgyerek issza minden egyes szavát a mesélõ-
nek, és képzelete elindul abba a csodás világba,
amit együtt teremtett meg azzal, akinek a mesé-
jét hallgatja. „A meséket hallgatni kell. Beszél-
ni, mesélni kell egymásnak. Amikor anya mesél
a gyermekének, akkor mindig csoda történik.
Nem is az a fontos, hogy mit mesél, hanem a
varázskör, amiben akkor csak õk ketten vannak.”
(Lázár Ervin)

A gyermek az izgalmas, fantasztikus történet-
nek örül, a felnõtt annak, hogy örömet szerzett.
A gyerekek számára a mese cselekménye a fõ
vonzerõ, mert a gyerek az állandó mozgásban,
cselekvésben leli örömét. Így képzelete segítsé-
gével átéli a mesehõs kalandjait, és sikerül meg-
valósítania mindazt, amit az életben nem. Tanul-
ságul szolgálnak azok a gondolatok, amelyek a
mese fonalán végig éreztetik, hogy a „jó tett
helyébe jót várj”. Például aki elmegy a sérült,
beteg, éhes állat mellett segítségnyújtás nélkül,
az a próbák közben magára marad, és nem sike-
rül teljesítenie a rábízott feladatot. A mesék
koronként és a társadalommal együtt változnak.
A hõsökre hosszú próbatétel vár, akárcsak a
gyerekekre felnövésük során. Mindenért meg kell
küzdeniük, ehhez kell erõt meríteniük a mesehõ-
sök példájából. Hozzuk közelebb a meséket!

Mesemondóverseny
A megcsappant olvasótábor és az olvasás

gyönyörûségéhez vezetõ út cselekvésre ösztön-
zött minket, így tizennégy évvel ezelõtt meghir-
dettük az elsõ városi mesemondóversenyt. Sike-
rült hagyományt teremtenünk a mesemondásnak
az általános iskolás (alsó és felsõ tagozatos)
gyerekek körében. Mesét mondani, hallgatni
gyönyörködtetõ, ünnepi élmény. „A mese lénye-
gében saját kalandja annak, aki átéli: aki költöt-
te, aki elmondja, aki hallgatja.”  (Honti János)

A megnyert közmûvelõdési pályázattal a ke-
zünkben hozzáláthattunk az elõkészületi munkák-
hoz. Az iskolákkal kapcsolatban segítségünkre
volt a már kialakult jó együttmûködésünk. Fel-
hívásunkra lelkesen neveztek be, majd megtar-
tották a házi versenyeket, hogy a legjobb három-
három (alsó és felsõ tagozatos) tanuló képviselje
az iskolát. Tíz általános iskolából jönnek el év-
rõl évre.  A kis mesélõk a szabályokat figyelem-
be véve készülnek fel. Próbáltunk színesíteni,
évenként más-más meséket tettünk be a választ-
ható mesék közé, így idegen népek meséit (fran-
cia, indián, kínai), az Európa Unióhoz való csat-
lakozásunk alkalmából európai népek meséit. A
meseválasztást könyvkiállításokkal segítettük
(mûmesék, népmesék külön tárlóban elhelyez-
ve).  Meserejtvénnyel játékosan felkészítettük a
gyerekeket (hatalmas fa sárga kartonon, amely-
nek hét aranyalmája titkot rejt). A gyerekek él-
vezettel fejtették, sikerült még több mesével
megismerkedniük. Minden alkalommal vendégül

* A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 37. vándor-
gyûlésén, Gödöllõn, a Gyermekkönyvtáros Szekcióban
elhangzott elõadás írásos változata
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láttunk, egy „igazi” mesemondót is, többek kö-
zött Kóka Rozáliát, Fábián Évát, akik nemcsak
meséltek, hanem hasznos tanácsokat is adtak a
jövõ mesemondóinak. Felhívták a figyelmet a
szép magyar beszédre, arra, hogy az elõadó
magával tudja ragadni a közönséget élményt
nyújtó mesélésével. A mesemondó mindig vala-
mi titokzatos világ kapuját tárja ki, magával in-
vitálva hallgatóit. Az anyanyelv íze, szépsége
hozzánk tartozik, mint csecsemõhöz a tej. A ver-
senyt a gyermekkönyvhéten rendeztük. Délelõtt
a kisebbek, délután a nagyobbak mesélésében
gyönyörködhettünk. Bátorító, biztató, a mesék-
hez  kapcsolódó bevezetéssel próbáltuk megte-
remteni azt a légkört, amely oldottabbá teszi a
kis elõadókat. A zsûri értékelésre félrevonult, mi
pedig uzsonnával, teával vendégeltük meg a ki-
fáradt próbázókat. A szakmai zsûri négy szem-
pontot figyelembe véve döntött az aranyalma
díjak odaítélésérõl (elõadásmód, szövegtudás,
szép kiejtés, meseválasztás). Minden szereplõ
gyõztesen került ki a vetélkedésbõl, hiszen nem
csak nekünk, hanem maguknak is meséltek, gaz-
dagabbak lettek egy-egy történettel. A mesemon-
dó versennyel sikerült a mese világát közelebb
hozni a gyermekekhez.

Mesés kérdések
Vajon a jó tündértõl mit kívánnának ma,

amikor a társadalomban elõtérbe kerülnek az
anyagi szempontok, egyre kevesebb idõt fordí-
tunk egymásra, és ezt a gyerekek is megérzik?

Ez adta az ötletet egy kérdõíves felméréshez,
amelyet 1999-ben és  2004-ben is elvégeztem.
Az összehasonlítás érdekes eredményt hozott.

A kedvenc mesehõs tulajdonságainak alaku-
lását és a kívánságok változását próbáltam nyo-
mon követni. Azt tudakoltam, hogy milyen tu-
lajdonságú hõssel szeretnének  azonosulni, mi-
lyen gyakran olvasnak, mondtak-e nekik mesét
kiskorukban, ki ajánlja az olvasnivalójukat, mi-
lyen vágyaik vannak. A válaszokból le lehet
szûrni, hogy mi a gyerekek vágya, milyen csalá-
di háttér van mögöttük, mit nyújtanak számukra
a könyvek, a mesék. Most az Andersen-mesék
kerültek elõtérbe, majd a magyar népmesék, a
tündérmeséket a Grimm-mesék, a Vuk és a Harry
Potter követte õket, míg öt évvel ezelõtt a
Grimm-mesék hódították el az elsõ helyet.

 A kedvenc mesehõs tulajdonsága 1999-ben
leggyakrabban a kedves, bátor, jóságos, okos,

becsületes volt, 2004-ben a becsületes, bátor,
õszinte, kedves, jóságos. Hogy miért került a
becsületes az elsõ helyre? A sok igazságtalan-
ság, amely megérinti a gyereket, amellyel õ maga
vagy családja szembesül, azt  eredményezi, hogy
azok a szereplõk válnak példaképpé, akik ennek
a tulajdonságnak a birtokosai: a legkisebb ki-
rályfi, a szegény vándorlegény, Süsü, a Kis her-
ceg. Ha a gyermekben felmerülõ probléma talál-
kozik a  megfelelõ mesével, akkor a végén sike-
rül megtalálnia a megoldást, a mesében minden
jóra fordulhat. A mese megadhatja a pozitív
megerõsítést, amit az irodalmi alkotás is közve-
títhet. Így a gyermek meséitõl egyenes út vezet-
het a felnõttkori szépirodalomhoz.

Minden páros évben megrendezzük a mese-
hõsök vakációját: mesevetélkedõt tartunk, kiad-
juk a jelszót, hogy miután bezárult az iskola,
csalogassuk elõ a  mesehõsöket, nyissuk ki a
mesék kapuját. A vetélkedõn az alsós korosz-
tályok  adnak számot a mesék rejtelmeirõl, min-
den iskolát egy-egy csapat képvisel.

Könyvtárhasználati órák
1994 óta fogadunk általános iskolai osztályo-

kat a könyvtárhasználati ismeretek elsajátításá-
ra. Ezeket az órákat havi rendszerességgel, a
könyvtári ismereteket egymásra építve tartjuk.
Az írás kezdetétõl a kézikönyvtáron és a bibli-
ográfiák szerkesztésén át az on-line katalógusig
minden lényeges dologról szó esik. Az óra má-
sodik fele kedvcsinálás az olvasáshoz, értékes
szépirodalmi  mûvek, érdekes ismeretközlõ ki-
adványok ajánlása, felolvasás a legizgalmasabb
részekbõl. A közös felolvasás, a játék a köny-
vekkel, a könyvekben zajlik. A foglalkozás vé-
gén az ajánlott mûvek találnak elõször gazdára.
Az órákon részt  vevõ gyerekekbõl sikerül igazi
olvasókat varázsolni. Minden alkalmat próbálunk
megragadni, hogy egyre több diákot megnyer-
jünk az olvasásnak. Arra törekszünk, hogy a tévé,
a számítógép ne tudja elfoglalni a könyvek he-
lyét. Olvasóvá viszont csak úgy válnak, ha ol-
vasnak és sok felolvasást hallgatnak, ezért van
nagy feladata a gyerekkönyvtárosnak is.

Könyvfaló kerestetik olvasópályázat
2000-ben úgy éreztük, hogy szükség van az

értékes szépirodalom, a klasszikus ifjúsági iro-
dalom népszerûsítésére, mert a gyerekek sokkal
szívesebben kölcsönöztek ismeretközlõ irodal-
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mat. Válogatva a magyar és a külföldi klasszi-
kus gyermekirodalomból, a mûveket röviden
annotálva, ellenõrzõ kérdésekkel ellátva, külön-
bözõ korosztályok részére elkészítettük a Könyv-
faló kerestetik elnevezésû olvasópályázatunkat.
Minden évben ünnepélyes keretek között, a
magyar kultúra napján könyvfalókat hirdetünk.
Értékeljük a leadott feladatlapokat, ha a mûvek-
hez rajzokat is készítenek plusz pontokkal nö-
velhetik eredményeiket. Az összesítés után a tíz
legtöbb mûvet elolvasó és legjobban feldolgozó
nevezõ nemcsak Könyvfaló címmel és ajándék
könyvvel, hanem szép irodalmi élménnyel is
gazdagodhat. Például Nógrádi Gábor Pete Pite
címû regényét a megjelenés évében ajánlottuk,
és azóta is slágerlistás.  Néhány adat: 2000-ben
56 nevezõ volt 145 könyvvel, 2004-ben 199
pályázó 580 kötettel. Azok a gyerekek neveznek
be elsõként, akik a mesén túljutottak és meg-
igézte õket a betû varázsa. Sikerült átbillenteni
az arányt a szépirodalmi mûvek javára. Békés
Pál mondta, hogy az olvasó emberek zsugorodó
táborán belül mind nagyobb a még mindig köny-
vet, leggyakrabban mesét bújó gyerekek aránya.
Ha nincs magas színvonalú mese- és gyermek-
irodalom, akkor belátható idõn belül a szó gya-
korlati értelmében elfogynak az érzékeny és érzõ
olvasók, akik az úgynevezett magas kultúra al-
kotásainak befogadóivá lehetnek. Ehhez a gon-
dolathoz kapcsolódva szükség van a mesék
megszerettetésére, hogy majd az értékes szép-
irodalmi mûveket is szívesen olvassák a gyere-
kek. Dicséretes, hogy egyre több jó ifjúsági
könyv jelenik meg a magyar és a világirodalom-
ban, ami könnyebbé teszi a munkánkat.

CsütörTök jó foglalkozások
Igényfelmérés alapján szerveztük meg a kö-

zös felolvasást csütörtök  délutánonként. Bele-
kezdünk egy könyv olvasásába, aztán aki kedvet
érez hozzá, az közénk ül és folytatja. Volt, ami-
kor a legérdekesebb résznél hagytuk abba, ilyen-
kor alig várták a következõ alkalmat, vagy ott-
hon tovább olvasták. Már ezzel is elértünk vala-
mit. Másik programunk az Ügyes kezek, kis
mesterek a barkács sarokban. Itt kirajzolódik a
közös alkotás öröme, a kisebbek nagyon  kedve-
lik. Az évfordulókat figyelve az idén József
Attila-totóval leptük meg a városi gyerekeket (sok
résztvevõ volt), majd megrendeztük a József
Attila szavalóversenyt is. Minden iskolából je-

lentkeztek, öröm volt látni, hogy a vers sem áll
távol tõlük. A legjobbakat a zalaegerszegi me-
gyei könyvtár várta további versengésre.

Könyvfaló Olvasókör
A mi gyerekkönyvtárosaink is kapcsolódtak

A nagy könyv mozgalomhoz, megalakították a
Könyvfaló Olvasókört. Több találkozón beszél-
gettünk a gyerekekkel, népszerûsítettük a moz-
galmat, az olvasást. Közösen felolvastunk, rajz-
versenyt hirdettünk a TOP 100-hoz, majd a TOP
12-höz. Kérdezz-felelek játékunk is a könyvek-
rõl szól, folyamatosan töltik ki az olvasókör tag-
jai. Vendégünk volt már Kánay Adél, Nógrádi

Gábor és Böszörményi Gyula. Mûveikhez totó
készült, és a helyi televízióban népszerûsítettük
az írókat.

Cimbora Klub
Egyre jobban kialakul a gyerekben is a vágy,

hogy szeretne valahova tartozni, ahol kíváncsiak
a véleményére, játszhat, megoszthatja irodalmi
élményeit, ismerkedhet a mûvészettel, alkothat.
Ezt hivatott szolgálni a 2003-ban megalakult
Cimbora Klub.

Az évtizedekkel ezelõtti televíziós Cimbora
pár éve újraéledt. Érdi Szabó Márta megkeresé-
sére és egy új érték létrehozása érdekében,
Kálnay Adél József Attila-díjas írónõ, tanító néni
védnökségével és kollégáim támogatásával sike-
rült létrehoznom ezt a negyven-ötven fõt szám-
láló kis közösséget. A városi és a város környéki
iskolákban 3.-4. osztályos tanulókat talált meg
ez a meghívó, de a már jól ismert kis olvasók is
csatlakoztak a cimborákhoz.

Az ünnepélyes cimbora-eskü letétele után alá-
írtuk az alapító levelet, amely a cimbora-nap-
lónkban található. Azóta hathetente nagyon tar-
talmas találkozókat tartunk. A tagok közül néhá-
nyan nyáron már részt is vehettek Zánkán a cim-
bora-táborban, decemberben a Budavári Palotá-
ban az országos cimbora-találkozón, késõbb a
Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a
cimbora-karácsonyon mutatkozhattak be pályá-
zatra írt verseikkel. A Balassi emlékév alkalmá-
ból többen meghívást kaptak lengyelországi tú-
rára, ahol Balassi nyomdokában jártunk. Bala-
tonalmádiban is létrejött egy jól mûködõ cimbo-
ra-klub, és egymásra találtunk! Meghívást kap-
tunk egy igazi téltemetésre, majd egy történelmi
kalandjáték részesei lehettünk a nyár folyamán.
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A kétnapos rendezvényen az almádi és a duna-
újvárosi gyerekek igazi cimborákká váltak. Mi
is viszonoztuk a vendéglátást, bemutattuk a Duna
mellett elhelyezkedõ városunk legszebb részeit,
majd játékos vetélkedõt rendeztünk számukra.
Legközelebb szeptemberben látogatnak el hoz-
zánk, amikor egy római kort felidézõ „Kõ kövön
marad”-programra (a kulturális örökség napjai
idei mottója) várjuk vendégeinket. Nagyon jó
lenne több ilyen klubot létrehozni, behálózni az
egész országot, így egymás városait, azok múlt-
ját, jelenét is megismerhetnék a kis cimborák. A
cimbora mozgalom nagy barátságokat hozna lét-
re, közösen valami újat, szép értékeket képvisel-
ve. Kérem a lelkes gyermekkönyvtárosokat, hogy
csatlakozzanak, bármilyen kéréssel fordulhatnak
hozzánk, szívesen segítünk az elindulásban.  Érdi
Szabó Mártától sok segítséget kapunk. Továbbra
is támogat minket, ahol tud, ott segít, iránymu-
tatást ad. Minden egyes találkozót a foglalkozás
témájához kapcsolódó feladatok elõznek meg. A
gyerekek mindenrõl tájékoztatást kapnak a
könyvtárban elhelyezett Cimbora Híradóból. Sok
közös élmény köti össze a cimborákat: van igazi
cimborafánk, egy ezüstlevelû hárs baglyos em-
léktáblával, amit az egyéves születésnapunkra
kaptunk, cimboraösvény a mottónkkal („Hidd el,
jó úton jársz, ha könyv az egyik legjobb cimbo-
rád!”), és kaptunk farönköket a fa köré kétéves
születésnapunkra. Így a fa alatt is tarthatjuk a
találkozót. Ezeket az ajándékokat a  Polgármes-
teri Hivataltól és kft.-tõl kaptuk. Van cimbora-
pecsétünk, cimboradinárunk (régi római pénz
mintájára), amelyet az elvégzett feladatokért le-
het szerezni. Ezt az önkormányzati pályázaton
nyert  ajándék könyvekre levásárolhatják.

A Cimbora Klub vendége volt Tarcsai Szabó

Tibor író, Lacfki János költõ  és Kalmár István

illusztrátor (õt örökös cimboratagnak fogadtuk,
mivel már  többször járt nálunk). Találkoztunk
Varró Dániellel, és erre a tanévre is vannak ter-
veink. Ez idáig szép rajzok, versek, mesék, is-
mertetések születtek, melyek az  alkotófalon lát-
hatók. A sok közös játék, alkotás még jobban
összekapcsolta a cimborákat. A klub nyitott, a
„kiöregedett” tagok helyett újabbak jönnek. Té-
máink voltak: szeretet, barátság, álmok, néma
segítõink a fák, zene-vers stb.  Egy találkozó a
sok közül: idõutazás Mátyás udvarába. A prog-
ramban szerepelt egy Mátyás-mese dramatizálá-
sa, a kor idõben való elhelyezése, érdekességei,

játékos vetélkedõ megelevenedõ középkori ala-
kokkal, majd reneszánsz táncok tanulása korhû
jelmezben az „udvari táncmestertõl” (a Dunaúj-
városi Táncszínház vezetõjétõl). A városi tévé a
gyerekmûsorában bemutatja a találkozókat, így
a nézõ gyerekeknek is tudunk feladatokat, rejt-
vényeket adni, ha megoldják õket, a klub vendé-
gei lehetnek.

Sok szülõ, pedagógus szívesen kapcsolódik
be a foglalkozásokba, segít, támogat minket.
Örömmel látják, hogy gyerekeik jó helyre jár-
nak, jó dolgokat csinálnak.

Törökné Antal Mária

Az iskolai könyvtárak
helye a pedagógiai

programokban

Könyvtárostanárok
X. Nyári

Akadémiája
Szombathely,

2005. június 29–július 2.

Már három éve? Igen, három éve volt Debrecen-
ben az utolsó nyári akadémia, ahol örömmel
„háziasszonykodtam”, és most Szombathelyen
voltunk, ahol Horváthné Szandi Ági tette ugyan-
ezt, mindnyájunk nagy megelégedésére.

A tanácskozásnak a Berzsenyi Dániel Tanár-
képzõ Fõiskola és annak gyakorló iskolája – a
BDF Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és

Gimnázium – adott helyet. A megnyitó a fõisko-
la tanácstermében volt, ahol Gadányi Károly, a
BDF rektora köszöntötte a megjelenteket, majd
Iker János rektorhelyettes, a Bolyai János Gya-
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korló Iskola igazgatója mondta el gondolatait az

iskolai könyvtárak feladatairól és azok helyérõl

a pedagógiai programokban.

Ezt követõen Kovács Mária docens tartalmas
elõadását hallhattuk a Könyvtárostanárok szere-

pe az iskolai könyvtárakban, felkészítésük a fel-

adatra címmel, ahol nem csak sok évtizedes
tapasztalatait adta tovább a témával kapcsolat-
ban, hanem az új kihívásokra adható válaszadá-
sainkban is segítségünkre volt.

Délután mûhelymunkára került sor. Intéz-
ménytípusonként beszéltük meg a speciális
problémákat. Az általános iskolai könyvtáro-
sok beszélgetését Fülöp Katalin (Szombathely)
igyekezett mederben tartani, a középiskolá-
sokét Budayné Baráth Blanka (Budapest), a
kollégiumi könyvtárosokét Poharanszki Mag-

dolna (Budapest) Az egyházi iskolák könyvtá-
rosainak szószólója Lázárné Szanádi Csilla

(Budapest) volt, míg az ÁMK könyvtárosai-
nak problémáját Balogh Ernõné (Besenyõte-
lek) foglalta össze. Az iskolai könyvtári szak-
tanácsadók-szakfelügyelõk tartalmas mûhely-
munkája Emmer Gáborné (Budapest) irányítá-
sával folyt.

Kellemes városnézõ séta zárta az elsõ napot,
amelyen helyi idegenvezetõnk mutatta be a vá-
ros nevezetességeit, történelmét.

A második nap délelõttjérõl emlékezetes
marad Tóth Viktória könyvtárostanár probléma-
felvetése, mivel nagy segítséget jelentenek min-
dennapi munkánkban az általa összegyûjtött (és
kezünkbe is adott), a munkánk jogi hátterét
megalapozó legfontosabb jogszabályok.

Ezt követõen Kozma László, az Oktatási Mi-
nisztérium vezetõ fõtanácsosa üdvözölte a Nyári
Akadémia résztvevõit. Régi ismerõsünk, Kenyé-

ri Katalin, a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma Könyvtári Fõosztályának jogásza
folytatta Tóth Viktória témáját, és beszámolt a
minisztérium könyvtári fejlesztéssel kapcsola-
tos terveirõl. Hock Zsuzsa, a Fõvárosi Peda-
gógiai Intézet vezetõ szaktanácsadója a könyv-

tárosok etikai kódexének munkálatairól számolt
be, fõleg annak a könyvtárostanárokat is érin-
tõ pontjairól.

A délelõtti programot a Városmajori Gimná-
ziumban tanító kollégák beszámolói zárták a
Tanárok új szerepben a katedrán, illetve A könyv-

tárismeret szaktárgyi integrációja témákban, Mit
profitál a szaktanár a könyvtárból? címmel. Az

iskolai könyvtárban tartott szakórákra való fel-
készülésükrõl és azok lebonyolításáról osztották
meg gondolataikat. Elmondásuk szerint bár há-
romszor többet kell készülniük az ilyen típusú
órákra, mint a „rendesekre”, megéri, mert a gye-
rekek aktívabbak, a más órákon visszahúzódók
„kivirulnak” ilyenkor. Az óra végi tesztek és
érdemjegyek is igazolják ezeknek az óráknak a
létjogosultságát. Minden iskolában elkelnének az
ilyen lelkes kollégák!

Dömsödy Andrea, az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum (OPKM) munkatársa a
könyvtári (szak)órákkal szemben támasztott kö-
vetelményekrõl tartott elõadást.

A délutáni foglalkozások különbözõ helyszí-
neken zajlottak. Az Ötletbörze-módszertan-ta-

pasztalatok kicserélése cím mellett a tartalom a
résztvevõkre volt bízva. Az általános iskolai
könyvtárosok Fülöp Katalin könyvtárostanár
második otthonába, a Paragvári Általános Isko-
lába látogathattak, a középiskolai könyvtároso-
kat a Nagy Lajos Gimnáziumban Kovácsné Bödei

Ágota várta, és akik az iskolai könyvtári PR-
tevékenységrõl akartak hallani, gondolataikat
kicserélni, azok a tanácskozásnak otthont adó
iskolai könyvtárban maradhattak Bognárné Lo-

vász Katalin fõiskolai tanársegéd irányításával.
A nap zárásaként Barki Katalinnak, a BDF

Könyvtára igazgatójának élvezetes elõadása
hangzott el Elektronikus információszolgáltatá-

sok az iskolai könyvtárakban címmel. Sok hasz-
nosítható megoldást, modernizációs ötletet kap-
tunk tõle is.

Az esti baráti találkozón Szombathely alpol-
gármestere, Feiszt György, majd Iker János, a
BDF rektorhelyettese köszöntött bennünket, majd
a csodálatos „svédasztal-költemény” elpusztítá-
sa közben jó hangulatban, az asztalok között
vándorolva és beszélgetve „váltottuk meg a vi-
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lágot”, idéztük az elmúlt évek vándorgyûléseit,
és nevettünk jókat gyengeségeinken.

A záró nap délelõttjén Balogh Mihály, az
OPKM fõigazgatója osztotta meg töprengéseit
idõszerû iskolai könyvtári kérdésekrõl. Majd
egyesületünk elnöke, Bondor Erika vállalta a
moderátor szerepét, felhívva figyelmünket az
egyesület és a szakma néhány aktualitására.

Nagy munka volt, de megérte, hogy a határon
túli iskolai könyvtárosokat is vendégül láthat-
tuk. A Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a Délvi-
dék képviselõi számoltak be a náluk folyó mun-
káról, szervezeteikrõl, lehetõségeikrõl, gondja-
ikról. A pódiumbeszélgetés utáni címcserék már
az összefogás és a segítségnyújtás újabb lehetõ-
ségeit is jelenthetik…

A délelõtt hátralevõ részében a köszönõ sza-
vak mellett a „szereplõk” összefoglaló gondo-
latait hallhattuk. Délután mód nyílt vendéglá-
tó-szervezõ háziasszonyunk birodalmának, a
Bolyai Gyakorló Iskola könyvtárának megte-
kintésére is, majd Gerölyné Kölkedi Éva, a Vas
megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadója
foglalta össze a megyei iskolai könyvtárak
helyzetét.

Bondor Erika zárszavában megköszönte a 110
résztvevõ aktivitását. Javasolta, hogy igyekez-
zünk megteremteni az együttmûködés lehetõsé-
geit a szaktanárokkal, más iskolai könyvtárak-
kal, közmûvelõdési és szakkönyvtárakkal, könyv-
táros és pedagógus szakmai szervezetekkel egy-
aránt. Ezt teszi a Könyvtárostanárok Egyesülete
is, mikor az ISZE-vel tervez közös képzéseket,
vagy a Történelemtanárok Egyesületének kezde-
ményezéseibe kapcsolódik be, de a Magyartaná-
rok Egyesületével is voltak közös szakmai prog-
ramjaink, megmozdulásaink az év folyamán,
valamint közösen pályáztunk az MKE Gyermek-
könyvtáros Szekciójával.

Munkánk hatékonyságát, ezáltal elismertsé-
günket is fokozná a képzésekben való aktívabb
részvételünk. Ennek lehetõségeit is ismertette
elnökünk. Kapcsolattartásunkat igyekszünk erõ-
síteni, az eddigi levelezõlisták mellett készül a
KTE honlapja is – várhatóan október folyamán
indítjuk el.

Programsorozatunk végén köszöntöttük a friss
MKE-emlékérmes Tóth Józsefnét, majd Ugrin

Gábornét, aki kezdeményezõje és elindítója volt
a könyvtárostanárok két-három évenként tartott
nyári akadémiájának. Megköszöntük helyi szer-
vezõnk, Horváthné Szandi Ágnes nagyon alapos

és elõrelátó szervezõmunkáját, majd a stafétabot
átadásával zárult az ezúttal kerek számú, tizedik
nyári akadémiánk.

A menedzselés, arculatteremtés, marketing és a
könyvtárostanári mentálhigiéné „jelszavakat” kap-
tuk útravalóul a következõ jelmondattal együtt:
„Ahhoz, hogy megjósolhassuk a jövõt, találjuk ki
mi magunk!” 2007-ben – terveink szerint – Kecs-
keméten rendezzük meg ezt a hagyományos talál-
kozót, ahol Tóth Józsefné és Kiss Anna vállalta a
szervezési-elõkészítési feladatokat.

Juhászné Belle Zsuzsa

Debrecen

Évfordulók
– a Könyvtárostanárok

X. Nyári Akadémiája
ürügyén

A könyvtárostanárok több említésre méltó ese-
ményre, fényes napra emlékezhettek az utóbbi
hónapokban. Volt ezek között országos vagy
kisebb közösséget érintõ, néha egyéni évfordu-
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ló. Bánatos vagy derûs óra. Néhányat megemlí-
tek az engem közelebbrõl érintettek közül.

Az elmúlt év szeptemberében el kellett bú-
csúznunk Patona Ferencné könyvtárostanártól,
az országosan kiemelkedõ, kiváló szakembertõl,
kollégától, édesanyától. 2005. március 12-én lett
volna hatvanéves. (Az Iskolakönyvtáros 2005.
évi 1-2 számában búcsúztak tõle veszprémi kol-
légái.) Bánatot hozott az idei év elsõ fele is:
utolsó útjára kísértük Ottovay Lászlót, aki az
Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) és a
Magyar Könyvtárosok Egyesületében (MKE)
töltött hosszú évek alatt számtalan területen rend-
szeresen segítette munkánkat, akár könyvtárszak-
mai, akár civil szervezeti problémákkal keres-
tem fel. Óvári Sándorral halála elõtt néhány héttel
beszéltük meg, hogy tanácsaival segíti a Bod
Péter Társaság munkáját – szomorúan vettem
részt augusztusi temetésén.

Erõt adó volt ugyanakkor több évforduló.
Milyen nagyszerû, hogy nyolcvanadik születés-
napja alkalmából Gerõ Gyulára, az igaz emberre
és hû, neves szakemberre hívhattuk fel a fiata-
labbak figyelmét! Emlékezetes, örömmel teli,
bensõséges órákat töltöttünk együtt a Bod Péter
Társaságban, amikor a mai napig aktív, értékes
munkát végzõ, nyolcvanéves Apai Bélánét, majd
a hetvenöt éves Somkuti Gabriellát köszöntöttük
tagjaink közül.

Jó volt együtt lenni sok régi kollégával a
gödöllõi vándorgyûlés második napján. Említet-
tük az ülésen: hetvenéves az MKE, harminc évvel
ezelõtt gondolkodtunk együtt Egerben a könyv-
tárosi etikáról. (Most is velünk volt többek kö-
zött Románné Marika, Gyõri Erzsébet és
Walleshauzen Gyula, aki akkor Könyvtáros-hi-
vatás-könyvtárosetika címmel tartott tartalmas
elõadást.)

Ez elõtt húsz éve voltunk ugyancsak Gö-
döllõn vándorgyûlésen. Ha visszatekintünk,
mennyi eredményes lépést sorolhatunk fel!
Minden hozzászóló által elismert alkotást kap-
tunk most Papp Istvántól, aki egy bizottsággal
a könyvtáros etika kódexének készítette el a
tervezetét. Milyen hatalmas fejlõdésnek lehet-
tünk tanúi a városban! Láthattuk a régi kastély
és a városi múzeum megújulását. Megtekin-
tettük a sokak számára példát nyújtó új városi
könyvtárat, mely a város polgármestere, az épí-
tészek és a könyvtár munkatársai közös akara-
tának az eredménye.

Szívesen gondolok többek között az MKE
Olvasószolgálati (korábban Ifjúsági) Szekció-
jának harminc évére (lásd Nemes Erzsébet–
Kocsis István: Visszatekintõ c. kiadványa, Bu-
dapest, MKE Olvasószolgálati Szekció, 2004.
137 p.), az Olvasókörök Országos Szövetsé-
gének tizenöt évére (az elsõ elnök, Hajdú Géza

mellett a tikári teendõket láttam el), a Bod
Péter Társaság tizenöt évére és a nyári akadé-
miákra. Ez utóbbiak jelentették 1983 és 1991
között számomra a legtöbb gondot, a legna-
gyobb felelõsséget az iskolai napi munkámon
kívül. 1983 óta most a tizedik alkalommal
került sor a Könyvtárostanárok Nyári Akadé-
miájának megrendezésére.

Az iskolai könyvtárosoknak nem volt külön
civil szervezetük a XX. század utolsó harmadá-
ig. A mai Olvasószolgálati Szekció elõdjének,
az MKE Ifjúsági Szekciójának életében vettünk
részt többen a középiskolákból az 1970-es évek-
ben. Az Ifjúsági Szekció titkáraként kezdemé-
nyeztem a tanárok részére a nyári szünetekben
egy egyhetes szakmai munkát (amilyent mint
énektanár 1961-tõl élveztem Debrecenben, a
nemzetközi kórusfesztivál hetében, kétévenként).
Az akadémia gondolatát 1982 nyarán vetettem
fel. Szentmihályi tanár úr (ELTE) biztatására
kezdtem el a szervezõ munkát. Az 1982/83-as
tanévben sikerült elõször megvalósítani tervemet.
Huszonkét évvel ezelõtt, a tanév végén, 1983-
ban küldhettem szét a meghívókat az I. Nyári
Akadémiára.

Mi volt az alapvetõ gondolatom, amikor szer-
veztem-vezettem az elsõ öt akadémiát? Lehetõ-
séget kívántam biztosítani a gyakorló pedagógu-
sok közös módszertani munkájára, néhány elmé-
leti kérdéssel foglalkozó elõadás elõtt, illetve
után. Közös pontokat kerestem a közoktatási és
a könyvtári ágazat, valamint az elmélet és a
gyakorlat között. Ennek érdekében történt né-
hány kiváló szakember felkérése elõadás meg-
tartására, valamint évrõl évre több könyvtáros-
tanár megszólaltatása (konzultációkat vezettek,
korreferátumokat és bemutatókat tartottak).

Mi volt a Nyári Akadémia lényege? Alapvetõ
szempont volt az, hogy elmélyülten dolgozzunk

együtt egy hétig egyetlen szakmai kérdésen. Ez
egy lényeges elhatározás volt, amikor Ambrusné

Szalay Katalinnal (akkor: OPI) megbeszéltem
tervemet az elsõ akadémia elõtt. Abban az idõ-
ben ugyanis a szûken vett tapasztalatcserére, a
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már kipróbált lépések megismertetésére a helyi
munkaközösségi keret jó volt. A hazai és külföl-
di tágabb körrel való kapcsolatok kiépítésére
nagyszerû alkalmat nyújtottak az MKE vándor-
gyûlései, ahol célunk volt, hogy mindig más
megyében, minél nagyobb számban jelenjenek
meg, tanuljanak és tanítsanak, ismerkedjenek
másokkal és mutassák meg magukat az iskolai
könyvtárban dolgozók is.

Milyen hiány pótlására szolgált az akadémia?
Sem az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-
zeum, sem az Országos Pedagógiai Intézet, sem
a Könyvtártudományi és Módszertani Központ
nem folytatott az 1980-as években kutatást a
szakképzett (fõleg közép-) iskolai könyvtárosok
körében. A felsõoktatási képzésben a hallgatók
hiányos felkészítést kaptak a közoktatási könyv-
tárakat tekintve a leglényegesebb területrõl, az
iskolában végzendõ olvasószolgálat speciális
kérdéseirõl: olvasáslélektan, a tanulás tanítá-
sa, olvasásszociológia, a kérdéskultúra kérdé-
sei, helyi könyvtárhasználati tematika (mai
szóval: helyi tanterv) készítése, tanár és diák
igényének fejlesztése egyénileg és csoporto-
san, a tantestülettel való kapcsolat módszerta-
ni és etikai kérdései, az egyéni és a csoportos
foglalkozások speciális lehetõségei a könyv-
tárostanárok munkaidejében, munkafényképek
készítése és elemzése stb.

Végül az 1983 és 1991 közötti évekbõl né-
hány adatot közlök, az elsõ öt akadémiáról:
1983: Az iskolai könyvtár mint a könyvtárügy
része (Budapest)
1985: Olvasásfejlesztés könyvtári eszközökkel
(Budapest, Veszprém)
1987: Iskolai könyvtárosok pedagógiai munkája
(Budapest, Kunszentmiklós)
1989: Könyvtár az iskolavezetésben, vezetés a
könyvtárban (Budapest, Aszód, Gödöllõ)
1991: A tájékoztató szolgálat egyes kérdései az
iskolai könyvtárakban. Kommunikáció, kérdés-
kultúra (Budapest)

Ma, huszonkét év múltán is vallom:
– pompás dolog munkaközösségben találkozni
évente két-három alkalommal,
– csuda vidám, kellemes élmény országot-szak-
mát megismerni a vándorgyûlésen, sok újat hal-
lani az MKE ülésein,
– égetõen kell a nyüzsgéstõl mentes, elmélyült

munkát igénylõ, „élenjáró” szakemberek számá-
ra tervezett Nyári Akadémia.

Ezért örültem, hogy hivatástudó utódaim
megszervezték a tizedik akadémiát, ahol a szom-
bathelyi, budapesti és más könyvtárostanárok
közzé tehették tudásukat, mi, hallgatók pedig
tanulhattunk tõlük.

Várjuk a következõ nyári akadémiát!
Ugrin Gáborné

ny. könyvtárostanár

„Hivatása könyvtáros”

– két kiváló szakemberrõl –

„Hivatása könyvtáros” – ezt választotta harminc-
hetedik vándorgyûlése címéül a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete (MKE). A vándorgyûlés té-
mái között szereplõ kérdések, mint a könyvtáros
szerepe a társadalomban, a könyvtáros hivatás, a
könyvtáros etikai kódex, valóban állandó témái
szakmai vitáinknak, ezért indokolt volt napirendre
tûzésük. E kérdések vizsgálata közben újra és
újra felmerül, hogy a társadalom sem erkölcsi-
leg, sem anyagilag nem becsüli meg kellõkép-
pen munkánkat. Természetesen ezeknek a meg-
állapításoknak van valóságos alapjuk, azonban
joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon a könyv-
táros szakma felismeri-e és megbecsüli-e kiváló
kollégáit. Azokat, akik itt dolgoznak közöttünk
és akik, ha nem is az országos média kereszttü-
zében, de azért széles körben ismerten dolgoz-
nak a „tudásalapú társadalom” megvalósításáért,
a könyvtáros szakma megbecsültségének növe-
léséért.

Akik jelen voltak a Társadalomtudományi
Szekció Innováció és mindennapok: az alkotó
könyvtáros címû szekcióülésen, elsõként Jónás

Károly és Villám Judit elõadását hallgathatták
meg a következõ témában: Történelem – politi-
ka: kézikönyvekkel az olvasó és a tudomány
szolgálatában.

Vajon tudjuk-e, hogy mennyi szakmai munka
a feltétele egy ilyen elõadás megtartásának, va-
jon érdekel-e bennünket annak a két embernek
az élete, akik nem romantikus fellángolásból
választották a könyvtáros hivatást – ketten együtt
már több mint négy évtizede könyvtárosok –,
vajon elhisszük-e, hogy ilyen emberek azok, akik
megteremthetik a könyvtáros szakma becsületét?
Elkötelezettségükre, hivatásszeretetükre, szakmai
munkájuk színvonalára, a könyvtáros szakmáért
történõ társadalmi szerepvállalásukra gyakran
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gondolok más kollégák példájával együtt, ami-
kor az etikai munkabizottságban kell javaslato-
kat megfogalmazni a könyvtárosokra vonatkozó
etikai szabályokkal kapcsolatban.

Azt gondolom, hogy a társadalmi megbecsü-
lés egyik jele az, ha az elismert könyvtárosok
életútját bemutatjuk, szakmai és társadalmi sike-
reiket, valamint közéleti szerepvállalásaikat nyil-
vánossá tesszük. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy
reális képet alakíthassunk ki szakmánk társadal-
mi megítélésérõl. Jónás Károly augusztus 20-a
alkalmából kapott Szinnyei-díjat, Villám Judit
július 1-jén kapta meg a Közszolgálatért és az
Országgyûlésért Díjat. Ez adja aktualitását könyv-
tárosi életútjuk bemutatásának.

Az Országgyûlési Könyvtárban több évtize-
des munkakapcsolat alapján jól ismerem mind-
két kolléga tevékenységét, mégis úgy gondolom,
az a leghitelesebb, ha néhány kérdéshez kapcso-
lódóan õk mondják el könyvtárosi életútjuk leg-
fontosabb állomásait.

Egy rövid beszélgetés nem alkalmas arra,

hogy teljes életutatokat áttekintsük. A kép, ami

így kirajzolódik, töredékes lesz, de szeretném,

ha az általatok legfontosabbnak ítélt mozzanato-

kat felelevenítenétek.

Jónás Károly: 1971-ben magyar–történelem
szakon végeztem az Egri Tanárképzõ Fõiskolán,
majd 1973-ban  történelem kiegészítõ szakon
kaptam másoddiplomát az ELTE bölcsészkarán.
1980-ban A Képviselõházi Könyvtár története
1918–1939. címû disszertáció megvédésével
bölcsészdoktori címet szereztem az ELTE böl-
csészkarán. 1971-tõl 1980-ig az Országgyûlési
Könyvtár olvasószolgálati osztályán tájékoztató
könyvtárosként, 1980-tól 2004-ig az osztály ve-
zetõjeként dolgoztam, 2004-tõl a Képviselõtájé-
koztatási osztályon vezetõ fõtanácsosként tájé-
koztató könyvtáros és a Magyar Parlamenti
Gyûjtemény tudományos kutatója vagyok. 1976-
ban Kiváló Munkáért Kitüntetésben részesültem,
1999-ben az Országgyûlés elnöke által létesített
Ghyczy-díj tulajdonosa lettem. Több könyvet
írtam, cikkeim és tanulmányaim különbözõ
könyvtári és történelmi szakfolyóiratokban jelen-
tek meg.

Villám Judit: 1986-ban végeztem az ELTE
BTK magyar nyelv és irodalom–történelem sza-
kán. Még egyetemista koromban két évig a
Nyelvészeti Tanszék könyvtárában dolgoztam
könyvtárosként. Ezután az MTA Nyelvtudomá-

nyi Intézetében tudományos segédmunkatársként
részt vettem a Történeti Etimológiai Szótár né-
met nyelvû változatának megírásában. 1993-tól
az Országgyûlési Könyvtár Képviselõtájékozta-
tási osztályán dolgozom tájékoztató könyvtáros-
ként. 1996-tól a Magyar Parlamenti Gyûjtemény
gyûjteményvezetõi feladatait is ellátom. Alapve-
tõ feladatom a képviselõk és a nyilvánosság tá-
jékoztatása, valamint a gyûjteménnyel kapcsola-
tos munkák irányítása. Fõ kutatási területem az
országgyûlés története. 2002-tõl az MKE Társa-
dalomtudományi Szekciójának titkára vagyok.

A vándorgyûlésen való közös szereplésetek

hosszú múltra visszatekintõ együttes munka újabb

állomása volt. Hogyan kezdõdött ez és milyen

események kötõdnek hozzá?

J. K.: A ’80-as évektõl számos könyvtártör-
téneti írásom jelent meg, ezek – mivel az Or-
szággyûlési Könyvtár a parlament részeként te-
vékenykedett – ezer szállal kapcsolódtak a Ma-
gyar Országgyûlés történetéhez, amelyre szintén
kiterjesztettem kutatásaimat.

Villám Judit könyvtárba kerülése után hama-
rosan kiderült közös érdeklõdési körünk, közös
kutatási területünk. A Magyar Parlamenti Gyûj-
temény ekkor még szervezetileg az én osztályom-
hoz, vagyis az olvasószolgálati osztályhoz tarto-
zott, mindkettõnk szaktájékoztató tevékenységé-
nek ellátása folyamatos munkakapcsolat kiala-
kulásához vezetett.

1996-ban a gyûjtemény Judit gyûjteményve-
zetõi kinevezésével a képviselõtájékoztatási osz-
tályhoz került, s az országgyûlés történetével és
mûködésével kapcsolatos kérdések megválaszo-

A képen Villám Judit és Jónás Károly
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lásában folytattuk gyümölcsözõ együttmûködé-
sünket, amely – úgy érzem – mindkét osztály
szempontjából eredményesnek bizonyult. Több
közös kézikönyvünk és tanulmányunk jelent meg.
Ezek közül a 2002-ben az Országgyûlés által
kiadott A Magyar Országgyûlés elnökei 1848–

2002 címû almanachot és a 2004-ben az Ország-
gyûlési Könyvtár és a Miniszterelnöki Hivatal
közös gondozásában napvilágot látott Magyar

kormányprogramok 1867–2002 címû kétkötetes
munkánkat említem meg.

V. J.: Kutatói tevékenységemet a könyvtár-
ban is folytattam, rendszeresen publikáltam. Az
együttes munkavégzés kedvezõen hatott a közös
kutatási tevékenység ösztönzésére is. A Jónás
Karcsi által említett elõzményeket követõen te-
hát nem tekinthetõ véletlennek, hogy a ’90-es
évek végétõl a parlamenti üléseken bemutatott
kormányprogramok gyûjtõmunkálatainak – eze-
ket egyéni történelmi érdeklõdésünktõl indíttat-
va még külön kezdtük el – folytatását már össze-
fogással és hatékony munkamegosztással fejez-
tük be. A házelnökök életrajzát tartalmazó könyv
megírására Jónás Karcsit kérte fel könyvtárunk
fõigazgatója, és nagy megtiszteltetés volt, hogy
Karcsi engem választott szerzõtársnak.

J. K.: Közös tevékenységünket tovább segí-
tette egy fontos esemény: 2004 második félévé-
tõl az olvasószolgálati osztályról áthelyezéssel a
Magyar Parlamenti Gyûjtemény munkatársa let-
tem. Ez a tény önmagában is növelte együttmû-
ködési lehetõségeinket, azóta – a közösen nyúj-
tott olvasótermi tájékoztatások, szolgálatok mel-
lett – számos közös parlamenti kiállítás, közö-
sen összeállított országgyûlési háttérkiadvány
született. Ezekkel egyidejûleg komoly kutatáso-
kat igénylõ feladatokat is kaptunk, amelyek 1848-
tól az országgyûlési elnökökkel és alelnökökkel
kapcsolatos dokumentumok, tárgyak összegyûj-
tésébõl kialakítandó elnöki archívum létrehozá-
sa és gondozása címszóval foglalhatók össze.
Természetesen egyéb közös munkáink is van-
nak, s jó néhány szakmai kérdésben vagy össze-
jövetelen együtt szerepelünk, ilyen volt a ván-
dorgyûlés is.

**
Az elmondottakból is jól érzékelhetõ az Or-

szággyûlési Könyvtár munkájának két leglénye-
gesebb mozzanata: az, hogy egyaránt kell az
Országgyûlés jogalkotó tevékenységét a lehetõ
legszélesebb értelemben segítenünk, és ugyan-

ilyen elkötelezettséggel kell a nyilvánosság szol-
gálatában az országos szakkönyvtári feladatain-
kat is ellátnunk.

Jónás Károly és Villám Judit közös munkája
szimbolikusan jeleníti meg az Országgyûlési
Könyvtár kettõs funkcióját. Egyikük életútjának
nagy része elsõsorban a nyilvános olvasóközön-
séggel, másikuké inkább a parlament könyvtári
kiszolgálásával fonódott össze. Egyik könyvük
az Országgyûlés elnökeivel, illetve az intézmény
történetével, másik könyvük a kormányprogram-
okkal, ezáltal az ország történetével foglalkozik.
Villám Juditot Szili Katalin, az Országgyûlés
elnöke tüntette ki a képviselõtájékoztatási tevé-
kenységben, a Magyar Parlamenti Gyûjtemény
gondozásában elért sikereiért és publikációs te-
vékenységéért. Jónás Károlynak a Nemzeti Kul-
turális Örökség minisztere, Bozóki András adott
díjat több évtizedes tájékoztatói, vezetõi és kuta-
tói tevékenységéért.

Jónás Károly és Villám Judit példája azt
mutatja számomra, hogy a könyvtáros egyidejû-
leg lehet a szakma elmélyült ismerõje és sikere-
sen publikáló szakember, valamint – ami nem
kevésbé fontos – szerethetik kollégái is.

Jónás Károlyról és Villám Juditról méltán
mondhatjuk: „Hivatása könyvtáros!”

Redl Károly
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Carbo-kódex a neten
Örömmel jelenthetem be, hogy egy újabb digitá-
lis közkincs született: mostantól a világhálón
hozzáférhetõ az Akadémiai Könyvtár Kézirattá-
rában õrzött corvina, a Carbo-kódex digitalizált
változata. A kódex on-line verziójának finanszí-
rozását az MTA Könyvtára saját forrásból oldot-
ta meg.

Gondolatok a digitalizálásról

Évek óta érvényes a magyar digitális tarta-
lom bõvítésének imperatívusza. Content is

King – A tartalom a király, így fogalmazták
meg bölcsen már több mint egy évtizede, a
web kisgyermekkorában, a technikai háttér
megszilárdulása után azt a központi gondola-
tot, hogy az Internet valódi, átütõ sikeréhez
elengedhetetlen a tartalommal való benépesí-
tése. S igaz ugyan, hogy növekszik a hálóza-
ton elérhetõ magyar és magyarországi tarta-
lom, de riasztó, hogy kibertéri betelepítési tem-
pónk még a felzárkózó új EU-tagok között is
kullog a többiek után. S még riasztóbb, hogy
a végre elõtérbe kerülõ minõségi tartalom –
gondolok itt a kulturális anyagok és a nemzeti
örökség hatalmas forráskincsére – a webes bõ-
vülésen belül nem kap kellõ hátszelet. Ennek
oka részben az, hogy a közkincsek õrzõi, a
közgyûjtemények, erõsen korlátozott források-
kal rendelkeznek, digitalizálási tevékenységük
támogatása elégtelen, amúgy pedig a pályázati
rendszerben többnyire ál-esélyegyenlõség ér-
vényesül. Ezért különös fontosságú, ha a köz-
gyûjtemények, könyvtárak még súlyos erõfe-
szítések árán is próbálnak megfelelni tulajdon-
képpeni feladatuknak. Ez a feladat ma már
nemcsak a nemzeti közkincsek, szellemi-fizi-
kai kultusztárgyak, dokumentumgyûjtemények
õrzése, karbantartása és hozzáférhetõvé tétele.

Ez utóbbi, tehát a hozzáférhetõvé tétel kö-
telezettsége szinte a felismerhetetlenségig meg-
változott. Nemcsak a szolgáltatásjelleg erõsö-
désérõl, a használói igények kielégítésének új
kívánalmáról van szó, hanem épp ennek a szol-

gáltatásnak az univerzálissá tételérõl, magya-
rul a gyûjteményekbe zárt közkincsek digitá-

lis közkinccsé transzformálásáról! Ezeknek el-
sõbbséget kell kapniuk a digitalizálási tevé-
kenységen belül, hiszen példának okáért nem
feltétlenül kell immár Budapestre – vagy a
Vatikánba, a másik példány lelõhelyére – za-
rándokolnia annak a kutatónak, aki a Carbo-
kódexet akarja tanulmányozni, a kódex nagy-
felbontású online-változata a helyszíni szem-
lénél jóval mélyebb bepillantást tesz lehetõvé.
A hozzáférhetõség ilyetén távoli biztosításá-
nak feladatához azonban nagyságrendekkel
nagyobb támogatási forrásokat kellene rendel-
ni, a könyvtárak csak úgy tudnának megfelel-
ni a rájuk háruló missziónak.

Az alkotócsoport

Az általános töprengõ gondolatsor után szól-
junk végre tulajdonképpeni tárgyunkról, a „Carbo
digitalis”-ról, annak konkrét megvalósulásáról és
a megvalósítókról. Elsõként kell említeni
Rozsondai Marianne-t, az MTAK Kézirattárá-
nak vezetõjét, aki az egész digitalizálási projekt
felelõse, irányítója volt. Bevezetõ tanulmánya
rendkívül plasztikusan tárja föl a kódex históriai-
paleográfiai hátterét. Sajó Tamás, a Studiolum
Kiadó igazgatója a filológiai, szakmai munka
mellett az internetes kiadást készítette, annak
angol és olasz változatát is. Egyébként ez már
Sajó Tamás második sikeres együttmûködése az
MTA Könyvtárával, hiszen az õ közremûködé-
sével készült Pápai Páriz Ferenc peregrinációs
emlékkönyvének digitális változata (elérhetõ az
MTAK honlapjáról – http://www.mtak.hu – a
Digitális gyûjtemény menüpont alatt, illetve
közvetlenül ezen a címen: http://ppf.mtak.hu/
index.htm).

A latin nyelvû kódex magyar fordítása Kazin-
czy Gábor nevéhez fûzõdik (1863), a latin átírá-
sát pedig a fiatalon, 33 évesen elhunyt tehetséges
tudós, Ábel Jenõ végezte 1880-ban. A digitális
változat megteremtésénél a fordítás és az átírás
összevetését Véber János (MTAK) végezte,
Antonio Bernat Vistarini pedig a spanyol válto-
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zatot hozta létre. Az illusztrációk fotóit Láng Klára

(MTAK) készítette.

A Carbo-kódex

Lodovicus Carbo olasz humanista nyolcvan
oldal terjedelmû, antikva rotunda betûkkel ké-
szült, egyszerû külsejû pergamenkódexe Má-
tyás király dicsõ tetteirõl szóló dialógus. Ke-
letkezése 1473 és 1475 közé tehetõ, mivel a
Vitéz János-féle összeesküvés után készült (a
dialógus egyik szereplõje ugyanis Ernuszt
Zsigmond, aki a kegyvesztett Janus Pannoni-
ust követte a pécsi püspöki székben), ugyan-
akkor Mátyás Beatrixszel tervezett házasságát
még nem említik (1476). Ernuszt a kódex
megrendelésével talán háláját kívánta leróni
Mátyásnak a kinevezésért, Carbo pedig, a di-
alógus másik szereplõje, meghívást remélt jó
Budavárba ettõl a mûtõl. (Ezt nem kapta meg
Mátyástól. Pedig a kódex kifejezetten szerény
díszítésû és tartalma épp a királyhoz szóló
eulógia, márpedig Má-
tyást közismerten nem
az ornamentika, ha-
nem a tartalom – lám,
megint a tartalom – ér-
dekelte a könyvek-
ben... De könnyen le-
het, hogy Mátyás ép-
pen a tartalommal, a
róla és apjáról szóló,
illetve az alacsony
származásával foglal-
kozó részekkel nem
volt megelégedve.)

Carbo ismerte Janus
Pannoniust,  hiszen
„padtársak” voltak
Guarino Veronese
ferrarai iskolájában. És
itt jön egy másik érde-
kesség. A kódex má-
solójának a kiléte egé-
szen a közelmúltig is-
meretlen volt. Ennek a
rejtélynek a feloldásá-
ra 1997-ig kellett vár-
ni. Ekkor jött kutatni
az MTAK-ba Albinia

C. de la Mare angol

paleográfusnõ, aki megvizsgálta a Carbo-cor-
vinát, és azonosította az addig ismeretlen
szkriptort a ferrarai Nicolaus Mascatinus sze-
mélyében – amellett és nem mellesleg néhány,
Carbo kezétõl származó emendálást is fölfedett.
Fölmerült még egy izgalmas kérdés. Honnan
való a kódexben Mátyásnak a szokásostól elté-
rõ címere? A kódexben megfestett címer a Kör-
möcbányán 1461 körül vert aranypénzen látha-
tó címerábrázolással egyezik meg. A Ferrarában
tanuló magyar diákoktól kerülhetett egy ilyen
aranypénz a másolóhoz.

A Carbo-corvina provenienciájáról itt csupán
annyit, hogy valószínûleg – legalábbis egy ideig
– Spalatóban, azaz Splitben õrizték. 1840-ben
Gróf Teleki József, az Akadémiai Könyvtár ala-
pítója, az Akadémia elsõ elnöke vásárolta meg
az intézmény számára.

A digitalizált Carbón még tartanak az utolsó
simítások, egyelõre az alábbi direkt címen érhetõ
el: http://carbo.mtak.hu/.

Bánhegyi Zsolt
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Bibliobusz és mézespálinka

Egyesületi tanulmányi kirándulás
Lendván és Muraszombatban

Menjünk inkább májusban, amikor már minden
szép zöld – ajánlotta Kovács Emil, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Veszprém
Megyei Szervezete elnöke, az egyesület szakmai
útjának, a szlovéniai kirándulásnak az eszmei
kiötlõje.

Bár az idõjárás nagyon fontos
elem, ha kimozdul az ember a
négy fal közül s máshol szeretne
hasznos ismeretekhez jutni, fõleg,
ha könyvtáros, mégsem tudtuk ezt
a tanácsot megfogadni. Március
végén Zirc, április végén Pápa,
május végén Révfülöp volt a to-
vábbképzésünk színhelye, május
közepén pedig szakmai eszmecse-
rét tartottunk a könyvtáros etikai
kódexrõl. Hová fér ide még be egy
határon túli kétnapos út? És ki fog
egyáltalán eljönni? Minden könyv-
tárban sok a munka, hosszú a
nyitva tartás, kevés az ember.
Utolsó próbálkozásunkkor még
egy fél buszt sem tudtunk volna megtölteni! Azért
nem adtuk fel. Februárban szállást kerestünk,
pályázatot írtunk, s programot, idõpontot egyez-
tettünk a lendvai és a muraszombati kollégák-
kal. Április 15-16-ára már csak elolvad a hó! És
jöttek a meglepetések: Te jó ég! Mekkora a leg-
nagyobb busz, hogy ne kelljen senkit itthon hagy-
ni? 58 utassal a fedélzeten, gyönyörû, napsüté-
ses idõben indultunk bevenni Lendva várát, s
megszállni a muraszombati bibliobuszt.

Az elsõ nap Lendván Zsoldos Zsuzsanna, a
könyvtár igazgatónõje és Farkas Brigitta „ma-
gyar szakos” (a magyar könyvellátásért felelõs)
könyvtáros kolléga gyakorlott vendéglátóként
fogadott bennünket. Az utóbbi idõben Magyar-

országon nem csak mi fedeztük fel magunknak
Szlovéniát úti célnak. Ideje is volt, hiszen nem,
hogy a könyvtárat nem ismertük, de a Muravi-
déki magyarok történelmérõl, mai életérõl, kul-
túrájáról sem tudtunk sokat. Szlovéniában, a
magyar határtól hat kilométeres távolságban,
mintegy negyven kilométer hosszan három,
nemzetiségileg vegyes (magyar–szlovén) tele-
pülésen kb. hétezer magyar él. A lendvai
könyvtár hét község területén1 gondoskodik a
könyvtári ellátásról.

A közel 25 ezer fõnyi lakosságot tizenegy
fiókkönyvtár fenntartásával látják el. A könyv-
tárnak 2004-ben közel hatezer tagja volt, doku-
mentumaik száma valamivel több mint százezer,
ebbõl 33 ezer a magyar nyelvû anyag, amely
évente megközelítõleg ezer egységgel bõvül.
Helyismereti részlegükben minden olyan helyi
vonatkozású magyar, szlovén vagy kétnyelvû
dokumentumot gyûjtenek, amely muravidéki
magyar szerzõ tolla alól került ki vagy az ottani
magyarságot illeti. A muravidéki magyarok he-
tilapja, a Népújság, mikrofilmen is megtalálható
náluk, de a cikkek fontosabb adatait rövid anno-
tációval számítógépes adatbázisban is tárolják.
A könyvtár anyaga a Szlovéniában 270 könyvtár
állományát nyilvántartó, COBISS nevezetû in-
tegrált könyvtári számítógépes rendszerrel érhe-
tõ el (http://cobiss1.izum.si/scriptscobiss?id=

1 Szlovéniában a község fogalma egy nagyobb és több
kisebb településbõl formált egységet jelent.
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1236055154431884). A könyv-
tárban kilencen dolgoznak, kö-
zülük heten szakalkalmazottak.
Az intézmény 1976-ban költözött
a gyönyörû egykori villába, ame-
lyet természetesen már rég kinõt-
tek. Különösen megragadtak
mindenkit az olvasóterem és az
igazgatói szoba különleges, szí-
nes üvegablakai.

A vidék irodalmi életét Varga József pro-
fesszor, a Muratáj címû folyóirat fõszerkesztõje
mutatta be a megjelent kiadványokon keresztül.
Göncz László, a magyar kulturális élet fontos
helyszíne, a Bánffy Központ igazgatója azoknak
a magyaroknak a történelmérõl, hányatott életé-
rõl beszélt, akik, bár sohasem költöztek másho-
vá, mégis már az ötödik hazájukban élnek.2

A kellemes, barátságos környezetben elfo-
gyasztott kávé után nézelõdhettünk volna az in-
tézetben található magyar nyelvû könyvesbolt-
ban, vagy elbeszélgethettünk volna a nekünk ma-
gyarul válaszoló, de a barátjával szlovénul be-
szélõ kisfiúval, aki az ingyenesen hozzáférhetõ
interneten böngészett éppen,
ha nem vártak volna már
bennünket fent a Bánffy-
várban, s közben még a
Makovecz Imre által terve-
zett, a belsõ terében egy kis
falusi utcát rejtõ mûvelõdé-
si házat, színházat sem
hagyhattuk ki. A különleges
épület hegyes csúcsaival,
tornyaival, felfordított csó-
nakra emlékeztetõ tetõzeté-
vel a várhegyrõl letekintve

bontakozott igazán ki elõttünk. A várban megis-
merkedhettünk a vidék történelmével, néprajzá-
val, megtekintettük Lendva híres szülöttének,
Zala György szobrászmûvésznek az emlékszo-
báját és a millenniumi emlékmû szobrainak ki-
csinyített másolatait.

Terjedelmes méretû buszunknak komoly tel-
jesítmény volt feljutnia a kanyargós, szûk uta-
kon a Lendva-hegy másik oldalán lévõ Szenthá-
romság kápolnához. Az épület nevezetessége,
hogy itt õrzik a legenda szerint is tragikus sorsú
lendvai várkapitány, Hadik Mihály múmiáját, aki
1603-ban a lendvai vár török ostromakor veszett
oda. (http://bucsujaras.hu/lendva/). Hadikról mint

Balra: a lendvai könyvtár
Fent: a csoport a lendvai várban

Lent: a murszombati könyvtár
információós pultja

2 Jelentés a szlovéniai magyar-
ság helyzetérõl: http://www.
h t m h . h u / j e l e n t e s e k 2 0 0 1 /
szlovenia2001.htm
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személyes jó ismerõsérõl, élve-
zettel és számunkra bájos táj-
szólásban beszélt fiatal kalau-
zunk.

A nap megkoronázása volt
vendéglátóink meglepetés-prog-
ramja – a fehér és vörös lendvai
bor mellé felszolgált fokhagy-
más lángossal – a várra mese-
beli kilátást nyújtó hegyen.

A Lentiben eltöltött éjszaka után Muraszom-
bat felfedezése várt ránk. A 2004 februárjában
átadott muraszombati Területi és Tanulmányi
Könyvtár gyönyörû üvegpalotája volt elsõ úti
célunk. Házigazdánk s a nap programjának fõ-
szervezõje Papp József volt, aki bemutatta a
könyvtár tevékenységét, s beszélt a településeik
bibliobuszos ellátásáról is. A könyvtár a város
és a környezõ tizenegy község központi könyv-
tára, valamint a Muravidék, Prlekija és a
Rábavidék helyismereti könyvtára (http://
sikms.ms.sik.si/INDEXHU.HTML). 1973-ban
jött létre két elõdjének egyesítésével, állománya
mintegy 240 ezer egységet tesz ki. Négy részle-
ge van: a felnõtt-, a gyermek-, a helyismereti,

valamint a mozgókönyvtári
részleg. A szlovén mellett gyûj-
ti a magyar nyelvû szak- és
szépirodalmi könyveket is.
1991 elején a muraszombati
könyvtár is bekapcsolódott az
egységes szlovén számítógépes
adatbázisba.3

Délután a könyvtárbuszt is
megszemlélhettük közelebbrõl.
A speciális kialakítású jármû-
vön az ötezer könyvtári egység
mellett tévékészülék, videó, rá-
dió, CD-lejátszó is az olvasók
rendelkezésére áll. A busz 1995
óta járja a vidéket, tizenegy

Fent: a muraszombati biblio-

buszt Papp József mutatta be

Lent: a révfülöpi könyvtár

bejárata és a könyvtár aján-

déktortája a veszprém megyei

MKE-szervezetnek

3 http://w2ww.cobiss.si/
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község területén, nyolcvannyolc megállóhelyen
várja olvasóit.

A muravidék történetével, néprajzával a gyö-
nyörûen felújított reneszánsz Szapáry-kastélyban
található Muraszombati Területi Múzeum állan-
dó kiállításán ismerkedhettünk meg.

Ebéd után Kapornakon vártak bennünket, ahol
az õrségi táj népmûvészetét bemutató tájházban
nemcsak a szemnek volt sok érdekes látnivaló,
mint például a régi fényképek vagy a pálinkafõ-
zéshez és a borászathoz kapcsolódó tárgyak, de
meg is ízlelhettük a környék borát és mézes
pálinkáját, amelyet helyi vendéglátónk mellett
megyei könyvtárunk igazgatója, Praznovszky

Mihály szolgált fel.
Aztán már egy kicsit elcsigázva értünk

Szalafõre, ahol a finom rétesek és langallók
mentették meg a kirándulókat az éhenhalástól.
A többségnek azért még volt ereje arra is, hogy
az eredeti helyükön megmaradt õsi õrségi lakó-
házakat körbejárja, megcsodálja az ott élt embe-
rek célszerûségre, ugyanakkor harmóniára törek-
võ építkezését, valamikori életét.

Ezúton is köszönjük a lendvai és a muraszom-
bati kollégák segítségét, kalauzolását, szíves
vendéglátását. Jövõ tavasszal várjuk õket Veszp-
rém megyében, s talán éppen áprilisban, mert
már akkor is lehet minden szép zöld.

Pardiné Mórocz Magdolna

az MKE Veszprém Megyei Szervezete titkára

A sárospataki
könyvtárosok dél-szlovákiai

kirándulása

„ Minden dolognak oly sok színe van,
Hogy aki mind azt végigészleli,
Kevesebbet tud, mint elsõ pillanatra,
S határozatra jõni rá nem ér.”

(Madách: Az ember tragédiája)

A sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár ez
évi kirándulási programjában a dél-szlovákiai
tájék felfedezése, az olvasmányainkból ismert
magyar irodalmi és történelmi emlékhelyek fel-
keresése szerepelt. Egynapos túránk realizálásá-
hoz, a helyi idegenvezetõk felkéréséhez Orosz-

lánné Mészáros Ágnes, a balassagyarmati Ma-
dách Imre Városi Könyvtár igazgatója sok segít-
séget, felvilágosítást, útbaigazítást adott.

Kis csoportunk 2005. július 7-én kora reggel
indult útnak a Miskolc-Gyöngyös-Hatvan-Salgó-
tarján útvonalon. A nemrég átadott autópályán
gyorsan haladtunk, és a somoskõújfalui határát-
kelõnél már megcsodálhattuk a titokzatosan szép
vidéket. Messzirõl kéklett a 336 méter magasan
épült Somoskõ vár romja. A XIII. században
épült erõd egyik  kapitánya Losonczy István volt.
A források szerint irodalmunk kiváló költõje,
Balassi Bálint itt találkozott Losonczy Annával és
gyulladt szerelemre a vár úrnõje iránt. A hozzá írt
szerelmes versek a Júlia-ciklus gyöngyszemei.

Úti célunk elsõ állomása Fülek volt. A he-
gyek ölelésében meghúzódó, többségében ma-
gyarlakta kisváros közepén a bazaltkúpra
épített, szabálytalan formájú füleki vár vörös
romja fantasztikus látványt nyújtott. Az erõd
szomszédságában mûködõ Magyar Közösségi
Házban fogadott minket Farkas László igazgató
úr, aki tájékoztatást adott munkájukról, és be-
mutatta az intézményt. A Magyar Ház 1991 óta
az Illyés Közalapítvány és a helyi CSEMADOK
támogatásával mûködik. A helyi magyar civil
szervezetek, közösségek, csoportok egyik legfon-
tosabb találkozóhelye. Az intézmény számos
rendezvény (bál, társas összejövetel, elõadás,
klubfoglallkozás) színhelye. A kétszintes épület
emeletén kényelmes szálláshelyet tudnak bizto-
sítani az ideérkezõknek. Terveik között az épü-
let mögötti részen az udvar, a parkolóhely kiala-
kítása, a játszótér és a kisszínpad megépítése
szerepel. Itt kaptuk a kétnyelvû Füleki Hírlap

néhány számát is. A város önkormányzata gon-
dozásában havonta megjelenõ kiadvány a tele-
püléssel kapcsolatos tervekrõl, fejlesztésekrõl,
eseményekrõl, rendezvényekrõl ad  tájékoztatást.

Ellátogattunk a Városi Könyvtárba is. Az
intézmény a Városi Mûvelõdési Központ
aligazgatási egységeként mûködik, és a megye
fennhatósága alatt áll. A félévszázados jubileu-
mát ünneplõ közkönyvtár belsõ tere esztétikus,
kényelmes olvasótermek várják az érdeklõdõket.
A nyilvántartásba vett dokumentumok száma
csaknem 40 ezer. Ezek magyar és szlovák nyel-
vû könyvek, folyóiratok és van néhány audiovi-
zuális dokumentum is. Az éves beszerzési keret-
összegük kicsi, több magyar nyelvû felnõtt és
ifjúsági könyvre lenne szükségük. Az informati-
kai fejlesztés, az internetelérés régóta megfogal-
mazott olvasói igény, s a könyvtárosok szakmai
munkáját (tájékoztatás, kapcsolattartás stb.) is
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hatékonyan segítené. A regisztrált olvasók kö-
zött számottevõen nagy a felnõtt korosztályhoz
tartozók száma, a 14 éven aluliaké jóval kisebb.
A gyermekek olvasóvá nevelése, az olvasás
megszerettetése érdekében néhány lelkes peda-
gógus rendszeresen tart könyvtári órát, gyermek-
foglalkozást. A könyvtári feladatokat, munkafo-
lyamatokat (szerzeményezés, olvasószolgálat,
feldolgozás, rendezvények szervezése, kapcso-
lattartás stb.) két(!) fõhivatású könyvtáros  vég-
zi. (A harmadik kolléganõ, kedves ismerõsünk,
Varga Zsuzsa, nemrég nyugdíjba ment. A fenn-
tartó az üres álláshelyre nem alkalmazott sen-
kit.) A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyv-
tár közös pályázatokkal, módszertani együttmû-
ködéssel rendszeresen segíti munkájukat. A rö-
vid szakmai tapasztalatcsere, baráti beszélgetés
során magyar nyelvû kiadványok eljuttatásához
ajánlottuk fel segítségünket.

Elköszöntünk az új barátainktól, kollégáink-
tól, majd rövid városnézés után a várat kerestük
fel. Kalauzunk egy szimpatikus hölgy volt, aki
részletes tájékoztatást adott a város és a vár tör-
ténetérõl. Megtudhattuk, hogy Fülek nevének
eredetét a források kétféleképpen magyarázzák.
Az egyik szerint a város területén legeltetõ pász-
tor Füles nevû kutyájáról kapta. A másik fel-
jegyzés egy Fulkó nevû garázda lovagot említ,
akitõl IV. Béla 1246-ban szerezte meg a várat.
A bevehetetlen erõdöt még a török sem tudta
elfoglalni. A nem sokkal késõbb betelepült füleki
bég negyven évig uralta a várost és sarcolta a
környéket. A XVII. században Pest, Nógrád és
Heves megye itt tartotta megyegyûléseit. 1682-
ben itt választották meg Thököly Imrét fejede-
lemnek. A várat késõbb Thököly utasítására rob-
bantották fel. A szabálytalan formájú, többszin-
tes erõd felújítása pályázati támogatásokból fo-
lyamatosan történik. Az idén harmadik alkalom-
mal rendezik meg a várszépítõ tábort, ahová
Magyarországról is várnak fiatalokat. Az egye-
temisták bekapcsolódnak az erõd állagmegõrzõ
munkálataiba, és a városi értékkataszter összeál-
lításához nyújtanak segítséget. A helyreállított
kaputoronyban reprezentatív helytörténeti kiállí-
tás várja az érdeklõdõket.

Rövid idõ múlva elbúcsúztunk füleki baráta-
inktól, és Alsósztregovára indultunk. A világtól
elzárt, vadregényes környezetben egy rendezett,
tiszta szlovák településre érkeztünk. Az ott élõk
segítségével találtuk meg az evangélikus temp-

lom mellett az „új” Madách-kastélyt, amelyet a
XVIII. században Madách Sándor, a költõ nagy-
apja építtetett a kétszer leégett kúria helyén. A
többhektáros õsparkban a szépen felújított E-ala-
kú, tornyos nemesi kastély bejáratánál magyar
és szlovák nyelvû emléktábla jelzi, hogy: „1823.
I. 21-én itt született, 1864. X. 5-én itt halt meg,
1859 és 1861 között itt írta Madách Imre Az
ember tragédiája c. halhatatlan mûvét”.

Madách Imre, a legnagyobb magyar dráma-
író, költõ és író tehát Alsósztregován született. A
bölcseletet és jogot végzett költõ már az 1840-es
években szép karriert futott be. Nógrád megye
táblabírájaként, megyei fõbiztosaként tevékeny-
kedett. Az 1848-as szabadságharc bukása után
egy év börtönbüntetésre ítélték, mert Kossuth
Lajos személyi titkárának, Rákóczy Jánosnak
menedéket nyújtott. Magánéletében nyolcévi
boldog házasság után szomorú esemény történt.
34 évesen elvált feleségétõl, Fráter Erzsébettõl,
és három gyermekével (Jolán, Aladár és Ára)
hazaköltözött édesanyjához Sztregovára.

Az eredeti formájában helyreállított rokokó-
klasszicista kastély termeiben Veszelovszka Dana

tárlatvezetõ a kiállított relikviák alapján idézte a
költõ életútját, munkásságát. Fényképekrõl és
festményekrõl megismerhettük a család Brazíli-
ában élõ leszármazottait és a 94 éves dédunokát.
Nem kis meghatottsággal léptünk be az emlék-
szobába, az oroszlánbarlangba, ahol Madách
1859–1860-ban a tragédiát írta. Megcsodálhat-
tuk a dolgozószoba néhány eredeti berendezési
tárgyát és benézhettünk a mellette lévõ kis háló-
fülkébe is. Az egyik tárlóban felfedeztük a költõ
személyes tárgyait: az okulárét, a pennát, a ka-
lamárist és a cilindert. Fõhajtással tisztelegtünk
a nagy író emléke elõtt. A tragédia Arany János
gondozásában 1861-ben jelent meg, a drámát
1883-ban Paulay Ede vitte elõször színre a Nem-
zeti Színházban.  Azóta húsz nyelvre fordították
le, és több mint ezerszer mutatták be hazai és
külföldi színházakban. A kastély további szobá-
iban Kass János: Az ember tragédiája, Zichy
Mihály: Illusztrációk Az ember tragédiájához,
Nagy Zoltán: Hommage a Madách és A tragédia
Szlovákia színpadán címû állandó kiállítás anya-
gát néztük meg.

Madách Imre 41 éves korában, 1864-ben halt
meg Alsósztregován, és a község katolikus te-
metõjében temették el. A hamvakat 1936-ban a
kastély parkjába vitték át, és azóta két fiával itt
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alussza örök álmát. Elza-
rándokoltunk a sírhoz is.
Megcsodáltuk Rigele Ala-
jos pozsonyi szobrászmû-
vész bronzból készült
nagyhatású síremlékét, a
szárnyaló Ádámot.

Ezután Nógrád megye
székvárosa, Losonc követ-
kezett. A város fõterén a
neves helytörténész, tudo-
mányos kutató, Böszörmé-

nyi István tanár úr (édes-
apja pataki diák volt) várt
minket, majd a közeli neo-
gótikus református temp-

lomban szemléletes elõadásban mutatta be a
város történetét, értékeit és jeles személyiségeit.
Mondanivalóját különleges képeslapok bemuta-
tásával is illusztrálta. Losonc már az Árpád-kor-
ban lakott település volt. A város neve szláv
eredetû: rétet, rétséget jelent. Neves fõúrai a
Losonczyak, a losonci Bánffyak voltak, Losonczy
Anna második házassága révén pedig a Forgách
család uralta a vidéket. A különleges hangulatú
város egykor Felsõ-Magyarország sokat szenve-
dett települése volt. 1451-ben a husziták Giskra
vezényletével itt gyõzték le Hunyadi János sere-
gét, és nagy kárt okoztak a városnak. A reformá-
tus templomot erõddé alakították át. 1547 és 1597
között a törökök, késõbb pedig a kurucok sar-
colták a települést. A Rákóczi-szabadságharc ide-
jén a vezérlõ fejedelem egyik postavonalának fõ-

állomása volt Losonc. 1719-ben pestisjárvány-
ban a lakosság nagy része elpusztult. 1849-ben
az orosz csapatok teljesen felgyújtották Loson-
cot. 1850-ben országos gyûjtés kezdõdött a tele-
pülés megsegítésére. A millennium évében újra
feléledt a város, lakóinak száma folyamatosan
növekedett. 1790-ben itt alakult meg az elsõ
magyar színjátszó társaság. A XIX. században
két gimnázium és a híres református kollégium
mûködött Losoncon. Az intézmény neves diákja
volt Darvas János (Darvas Iván édesapja). A ma-
gyarok lakta városban jelenleg magyar nyelvû
alap- és középiskola is mûködik.

A fõtéri református templom, amelyet 1969-
ben újítottak fel, 1853-ban épült Ybl Miklós
tervei alapján. A neogótikus templom hosszú

ideig idõszaki kiállítások
színhelye is volt. Az al-
templomában végzett ré-
gészeti feltárások során
három egymásra épült
templom maradványait
találták meg. A sírok
egyikében valószínûleg
Losonczy István leánya,
Anna földi maradványai-
ra bukkantak. Az itt ta-
lált, felbecsülhetetlen ér-
téket képviselõ arany és
ezüst ékszereket a buda-
pesti Nemzeti Múzeum-
ban õrzik. A templom
alapjai, a kripta maradvá-
nyai a Nógrádi Múzeum-

ba kerültek. A templomtorony dísze a hatalmas
forgó érckakas. A templom kertjében a város
szülötte, Kármán József (a felvilágosodás kiemel-
kedõ alakja, a Fanni hagyományai és A nemzet
csinosodása címû mûvek írója) tiszteletére emelt
márvány emlékoszlop látható. Az igen hangula-
tos, négyszögletû fõtér, amelyet Kubinyi Ferenc
jeles természettudósról, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum igazgatójáról nevezték el, jelenlegi formá-
ját az újjáépítés során kapta. Városnézõ sétánk
során megálltunk a tér másik dísze, a katolikus
templom elõtt, amelyet 1783-ban Szûz Mária
látogatása tiszteletére szenteltek fel. Kétszer épí-
tették újjá. A templomot 1912-ben Ferdinánd
Coburg bolgár cár is meglátogatta. A fõtér érde-
kes épülete a háromszintes Vigadó, amelyet a
források szerint 1810-ben Kubinyi Ferenc fele-
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sége, Gyûrky Franciska javaslatára építettek, s
amelyben kisdedóvó is mûködött. 1856-ban épí-
tették újra. A Vigadó falát a város címere mel-
lett a Madách-, a Forgách-, a Kubinyi-, a Zichy-
és a Balassi-család címerei díszitik. Egy ameri-
kai szállodacég felhõkarcolót is épített ide. A tér
közepén felállított modern képzõmûvészeti al-
kotás kicsit zavarja a történelmi városkép arcu-
latát és hangulatát. Itt nyugszik a temetõben
Ráday Pál, a nagy fejedelem kancellárja, diplo-
matája. Losoncon élt és halt meg Szabó Gyula
festõmûvész. A városban élt és alkotott Csontváry
Kosztka Tivadar és Rudnay Gyula is. Loson-
con szolgált katonai karmester korában Lehár
Ferenc. Innen indult európai, amerikai útjára
Serly Lajos operett- és dalkomponista is. 1845-
ben Petõfi Sándor egy hetet töltött a városban
barátjánál, Stelle Antalnál. A város egyik la-
kótelepén különleges látvány nyújt az 1923 és
1925 között megépült zsinagóga. A bizánci és
orientalista stílusú építészeti csoda állaga nem
a legjobb, ezért 1996-ban alapítványt hoztak
létre a megmentése érdekében.

Következõ úticélunk Rimaszombat volt. A
Rima partján alapított Gömör megyei városban
B. Kovács István, a Gömori Múzeum igazgatója
volt az idegenvezetõnk. Rimaszombat a honfog-
lalás idején is lakott terület volt. A XII. század-
ban az Árpád-házi királyok német bányászokat
telepítettek ide. Nevét a hetenként megtartott
szombati vásárokról és a Rima folyóról kapta.
Városi rangját az Anjouk biztosították. A város
számos történelmi esemény színhelye volt. Má-
tyás király itt kötött békét a husziták vezérével,
Jiskrával. 1849-ben Rimaszombaton tárgyalt
Görgey az orosz csapatok vezérével, Rüdigerrel.
A tárgyalás végeredménye a világosi fegyverle-
tétel volt. A város nagyhírû gimnáziumában ta-
nult Mikszáth Kálmán, Izsó Miklós, Pósa Lajos
és Holló Barnabás. Itt született Hatvani István,
Ferenczy István, Tompa Mihály, Blaha Lujza.
1845 májusában itt választották meg Gömör
vármegye tiszteletbeli táblabírájának Petõfi Sán-
dort. A tágas terek, a szépen felújított mûemlé-
kek között nagy élmény volt sétálni. A négy-
szögletû fõtéren található mûemléképületek a
város ékességei. A XVIII. század végén épült
empire stílusú református püspöki templomot
belsõ felújítás miatt csak kívülrõl nézhettük meg.
Ennek a kriptájában alussza örök álmát Ferenczy
István, a híres szobrászmûvész. A református

templom külsõ falában helyezték el a mûvészt
ábrázoló mellszobrot, amely Vaszary László al-
kotása. Felkerestük a téren lévõ barokkos kato-
likus plébániatemplomot, és mellette Blaha Luj-
za szép szobrát, az 1798-ban épített, empire
stilusú régi Megyeházát, majd a fõtér északi
sarkában a Városháza szép épületét. Túloldalt a
szellemi és kulturális élet központját, a Fekete
Sas vendéglõt, amely megyebálok és színvona-
las rendezvények színhelye is volt.

A város régi tere is gon-
dozott. Az eklektikus Me-
gyeháza, a volt Törvény-
szék épülete elõtt Petõfi
Sándor és Tompa Mihály
szobra áll. A tervek szerint
Arany Jánosé is hamarosan
idekerül. A tér érdekes épü-
lete a volt tüzérkaszárnya,
majd leányiskola és posta,
jelenleg a Gömöri Múzeum

értékeit õrzik benne. A fõtér melletti kis utcában
található egy copf stilusú kis ház. Petõfi Sándor
egy alkalommal ebben a házban szállt meg. Sok
volt a szállóvendég, és neki már csak a földön
jutott hely. Különös élményét egyik versében is
meg is énekelte. B. Kovács István igazi lokál-
patrióta, aki nagy szeretettel, féltéssel és nem
kis büszkességgel mutatta be Rimaszombat kul-
túrtörténeti értékeit, s a város szépítésével, fej-
lesztésével kapcsolatos teendõket, a jövõbeli ter-
veket is megosztotta velünk. A város építészeté-
rõl, a jeles személyiségekrõl lebilincselõ elõadást,
szobrairól pedig különleges mûvészettörténeti
elemzést kaptunk.

Útban hazafelé a Szádelõ völgyébe is „benéz-
tünk”. Fantasztikus élményben volt részünk. A
hegyek  fehér sziklái között a hangos patakcso-
bogás, a tiszta levegõ, az egészséges, szép kör-
nyezet kikapcsolódásra, hosszabb tartózkodásra
invitálja az odaérkezõket. Ezután már csak Sá-
rospatakon ébredtünk fel.

Nagy tisztelettel köszönjük meg Oroszlánné
Mászáros Ágnes könyvtárigazgatónak az önzet-
len segítségnyújtást, Farkas László igazgató úr-
nak, Böszörményi István és B. Kovács István
tanár uraknak a barátságos fogadtatást, a színvo-
nalas idegenvezetést. Emlékezetes és felejthetet-
len élményben volt részünk Dél-Szlovákiában.

Halász Magdolna

könyvtárigazgató, Sárospatak
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Augusztus 20-a alkalmából
kitüntetett könyvtárosok

Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztje polgári tagozata

Dr. Eperjessy Ernõ nyugalmazott bibliográfus
Dr. Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár fõigazgatója
Huszár Ernõné dr. Veszprémi Hedvig, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának
fõigazgatója
Vajda Erik, az Országos Mûszaki Információs
Központ és Könyvtár nyugalmazott osztályve-
zetõje

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

Mastalír Ernõné dr. Zádor Márta, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Egyetemi Központi Könyv-
tár fõigazgatója

Széchényi Ferenc-díj

Dr. Gerõ Gyula, az Országos Széchényi Könyv-
tár nyugalmazott munkatársa (a Könyvtári Leve-

lezõ/lap volt fõszerkesztõje – a szerk.)

Szalay Ágnes, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
zenei gyûjteményének nyugalmazott könyvtáros
vezetõje
Ungváry Rudolf, az Országos Széchényi Könyv-
tár nyugalmazott könyvtárosa

Szinnyei József-díj

Dr. Bellérné Horváth Cecília, a celldömölki
Kresznerics Ferenc Városi Könyvtár igazgatója
Beniczky Péterné, a Kodolányi János Fõiskola
Könyvtárának vezetõje
Elekes Eduárdné, az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár igazgatója
Dr. Jónás Károly, az Országgyûlési Könyvtár
munkatársa
Dr. Murányi Lajos, az MTA Könyvtárának osz-
tályvezetõje, szakíró
Dr. Plihál Katalin, az Országos Széchényi
Könyvtár osztályvezetõje

Trefort Ágoston-díj
Dr. Horváth Jánosné, a Szegedi Tudományegye-
tem Bolyai Intézete könyvtárosa

Wlassics Gyula-díj

Nagy Bertalanné, az abádszalóki Ember Mária
Könyvtár vezetõje
Soltiné Radnics Magdolna, a szigetszentmiklósi
Városi Könyvtár és Intézményei igazgatója
C. Szalai Ágnes, Veszprém Város Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár szakmai igazgatóhelyettese
Ziembiczki Erzsébet Ágnes, a csepregi Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési-Sportház és Könyvtár igazgatója

Kollégáinknak szívbõl gratulálunk, további

munkájukhoz jó egészséget kívánunk!

Bibliográfusok
a vándorgyûlésen

Az információ ördöge tréfálta meg a szervezõket, elõ-
adókat és a kedves érdeklõdõ kollégákat egyaránt, ami-
kor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai
Szekciójának rendezvényét a szakmai nap délutánjára
kitûzte: a gödöllõi honlap eleve kétféle kezdési idõpontot
jelölt meg, a fõlapon 14.30, a részletes programban 14
óra volt olvasható. A regisztrációnál megkapott nyomta-
tott program ismét 14 órára, majd pénteken a 4. számú
elõadóra kifüggesztett tábla 14.30-ra invitálta az érdeklõ-
dõket. Azon kollégák, akiknek e kellemetlen félretájé-

koztatás sem szegte kedvét, igen újszerû és egyben a
szekció legjobb tradícióit õrzõ szakmai programban ve-
hettek részt!

A szekció programját levezetõ Nagy Anikó pár éve
indította útjára mûfajteremtõ elképzelését az olvasó könyv-
táros megszólaltatásával. Gödöllõn a nagy könyv évében
Berke Barnabásné vállalkozott a százas lista egyik regé-
nyének, Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka címû mûvé-
nek megízleltetésére. Az Országos Széchényi Könyvtár
nyugalmazott fõosztályvezetõje immáron nem bibliográ-
fiákról, szabványokról, szabályzatokról vagy retrospektív
konverzióról tartott elõadást, hanem régi bõrét hátrahagy-

va, mint a kígyó, átadta magát az olvasás, mesélés, em-
lékezés szabadságának.

Szekciónk egyik hagyományosan vállalt feladata a
neves elõdökrõl való megemlékezés, aminek jegyében
ezúttal szépen ki tudtuk egészíteni a vándorgyûlés jel-
mondatát: Hivatása könyvtáros – hivatása bibliográfus!
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E témában két elõadás hangzott el, Csontosi Jánosról és
Hellebrant Árpádról,  a XIX. század második felének
hányatott sorsú bibliográfusairól.  Csontosi János, az elsõ

corvina-kutató, aki bibliográfusnak nevezte magát cím-
mel Szõnyi Éva (Budapesti Corvinus Egyetem Központi
Könyvtára) mutatta be prezentációját, amelynek képanya-
gát az elsõ igazán eredményes corvina-kutató által felfe-

dezett és részben gyarapított corvinák adták. Az idõkor-
látok miatt szigorúan húsz percben maximált elõadás (és
a prezentáció mûfaji kerete is) csak azt engedte, hogy
Csontosi János kalandos életének, látványosan sikeres
szakmai pályájának és a hazai könyvtártörténet elsõ, saj-
tónyilvánosságra érdemesített koncepciós vádaskodásában
(1892) való meghurcoltatásának és bukásának pár, utalás
jellegû momentuma kerülhessen szóba. Így is leszûrhetõ
azonban az a  fontos tanulság, hogy a nemzeti könyvtár-
ügynek azóta sem volt olyan széles körû kodikológiai
ismeretekkel, nyelvtudással felvértezett kutatója, aki a
magánvagyonából ilyen eredménnyel kutatta volna fel a

történelem viharai során külföldre hurcolt mûkincseket.
A   150 éve született Hellebrant Árpád irodalomtör-

ténész, bibliográfus, könyvtáros címû elõadásban
Pogányné Rózsa Gabriella (Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem) sokkal  kevésbé szélsõséges, ám mégsem könnyû
bibliográfusi életpályát mutatott be.

A szekció másik hagyományos témája a bibliográfiai
szolgáltatások sorsa, az utóbbi évek egyik nagy, megol-
dandó feladata, a humán szakirodalmi cikkadatbázis hely-

zete. A szervezõk szándéka szerint a két vitaindító elõ-
adás után mûhelybeszélgetés szerepelt a programban,
amelyre az érintett kollégák széles köre volt kíváncsi.

Szõnyi Éva

Gyorsabb kiszolgálás
az Egyetemi Könyvtárban
Rövidebb ideig várakoznak kikért könyveikre az Egye-
temi Könyvtár kölcsönzõi szolgáltatását igénybe vevõ
olvasók szeptember ötödikétõl.

Nyáron a könyvtár könyvállományának negyven
százalékát megmozgató raktárrendezési munkában
mintegy négyezer méteres polcrendszeren, nyolcvan-
ezer kilogramm súlyú állományt helyeztek át a könyv-
tár munkatársai. A raktárrendezési munkában beosz-
tástól függetlenül a könyvtár szinte összes dolgozója
részt vett.

Az elmúlt években a könyvtár a raktáraiban õrzött
állományából leválogatta és különgyûjteményekben he-
lyezte el a XVI–XVIII. századi könyveket. A leválo-
gatás során a raktárakban a megüresedõ helyek miatt
olyan állapot alakult ki, amely egyrészt szükséges-
sé, másrészt lehetségessé tette az elhelyezés éssze-
rûsítését. Az eddig a régi raktári rendnek megfele-
lõen külön tárolt idegen nyelvû és magyar nyelvû
könyvanyagot összesoroltuk, ezzel is megkönnyítve
a kereshetõséget.

A rendezés által érintett állományok:
• hittudomány (524 fm),
• filozófia, esztétika, pedagógia (542 fm),
• történettudomány, földrajz, néprajz (1681 fm),
• nyelvtudomány, irodalom (1086 fm).
Az alábbi szakok folyamatosan kerülnek a helyük-

re, miután fertõtlenítésük – a könyvtár anyagi lehetõ-
ségeinek megfelelõen – megtörtént:

• irodalomtörténet, idegen nyelvû (377 fm),
• germán nyelvek szépirodalma (470 fm),
• román nyelvek szépirodalma (190 fm).
A régi könyvanyag leválogatása a könyvtár Maglódi

úti külsõ könyvraktárában is megtörtént, így a raktár-
rendezés ott is lehetõvé és szükségessé vált. A munkát
folyamatosan végezzük. A rendezés során lehetõsé-
günk lesz néhány, eddig dobozokban lévõ gyûjtemé-
nyünk polcokon történõ elhelyezésére is. A külsõ rak-
tári munkálatokat valószínûleg a jövõ év tavaszán fe-
jezzük be.

A rendezéssel ésszerûbben tudtuk elhelyezni a köny-
veket, ami megkönnyíti a kereshetõségüket, így az ol-
vasók is gyorsabban juthatnak a kért mûvekhez. A
most elvégzett munka megalapozza a következõ nagy
feladatot, a szakjelzetes könyvállomány leltározását is.

Darvas-Tóth Péter

Mészöly Miklós
írói hagyatékának
gondozása Szekszárdon

A szekszárdi Irodalom Háza Mészöly Miklós Múzeum

írói hagyatékának teljes körû feltárását személyesen irá-
nyítja az író özvegye, Polcz Alaine író, aki a megyei
könyvtárral és a múzeummal együtt jelenleg a fénykép-
tárat digitalizálja, hangkommentárokat fûzve egy-egy fel-
vételhez. A számítógépre kerülõ fotókat hamarosan in-
teraktív módon használhatják a látogatók és a kutatók, majd
a Mészöly Miklós életét megörökítõ jelenetek  kötetbe szer-
kesztve is megjelennek.

A múzeum hasonmás Mészöly-szobája, a Babits em-
lékház, a Baka István és a Dienes Valéria emlékszoba,
amely sok látogatót, köztük könyvtárosokat is vonz Szek-
szárd kulturális negyedébe, a kirándulók elõzetes jelzése

után a megyei könyvtár munkatársainak vezetésével is
megtekinthetõ.

Polcz Alaine thanatológus – a betegek, haldoklók,
gyászolók õszinte patrónusa – az MTA Alzheimer kórral
foglalkozó tudományos ülésnapjára írandó esszéjének
dedikált példányait a segítséggel élõk felkarolásában vég-
zett kulturális és manuális tevékenység elismeréseként a
megyei könyvtárnak adományozza. A szakember, a
könyvtárosok régi barátja, részt vesz a Tégy a rászorul-
takért címû hagyományos karácsonyi könyvtári ünnepen,
ahol a megye segítséggel élõ közösségei ajándékul kap-
ják a dedikált példányokat, a bátorító gondolatokat.
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Az IKSZ-elnökség hírei

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnök-
sége és tagozatvezetõi a nyári szabadságolások
után 2005. augusztus 31-én tartották meg soron
következõ ülésüket.

Kiemelten foglalkoztak a Nemzeti Kulturális
Alapprogramnál (NKA) zajló jogi és szervezeti
változásokkal, azok várható hatásaival. Határo-
zat született, hogy az elnökség levélben kérje az
NKA átszervezésével kapcsolatosan elkészült
anyagokat további egyeztetés céljából a nemzeti
kulturális örökség miniszterétõl és az NKA el-
nökétõl.

Az NKA Könyvtári Kollégiumának pályázati
kiírása 2005. szeptember 17-én jelenik meg.

Az elnökség véglegesítette a 2005.
évi „Összefogás a könyvtárakért, össze-
fogás az olvasókért” – országos könyv-
tári napok, valamint a Könyves vasár-
nap és az országos konferencia prog-
ramját és marketingkommunikációs ter-
vét. (A két kiemelt programot Tudjon
róla! rovatunkban közöljük – a szerk.)
A teljes anyag az IKSZ honlapján meg-
található.

Az elnökség továbbra is várja az
alapszabály és az szmsz átdolgozásá-
hoz az észrevételeket az IKSZ titkársá-
gára.

–mi–

Fodor Péter
kitüntetése

A Magyar Köztársasági Érdemrend

Lovagkeresztje kitüntetésben részesült

Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) fõigazgatója, a 100
éves Szabó Ervin Könyvtár könyvtár-
hálózatának tervszerû, nemzetközi szín-
vonalú felújításában, modernizálásában,
a könyvtári szolgáltatások bõvítésében
kifejtett magas színvonalú igazgatói
munkájáért.

Gratulálunk Fodor Péternek, és további ered-

ményeket, sikereket kívánunk a FSZEK és az

IKSZ élén végzett munkájában!



30  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. szeptember

TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

Pályázat

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a hazai felsõoktatási intézmények-
ben tanuló, arra érdemes, rászoruló informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári

szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmányi támogatására a 2005/2006. tanévre összesen
100 000 forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló, két félévre is bontható, havonkénti 10 000

forintos ösztöndíjat egy-egy pályázó nyerheti el. A támogatás feltétele a könyvtáros szakmában
újabban megjelenõ változásoknak és az újdonságok magyarországi adaptációjának elmélyült

tanulmányozása. Az elbírálás során elõnyben részesülhetnek a Kovács Máté-életmûvel, illetve
a professzor tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületekkel foglalkozó pályázatok, ezek ered-

ményeit 2006 novemberében, a professzor születésének századik évfordulójára tervezett kon-
ferencia alkalmával szeretnénk hasznosítani. A pályázathoz a fentiekre részletesen kitérõ szak-

mai önéletrajzot, publikációs jegyzéket és egy, a pályázó könyvtárosképzõ oktatási intézmé-
nyének oktatójától származó ajánlást kell benyújtani három példányban postán vagy személye-

sen a kuratórium titkárához, dr. Hangodi Ágneshez. A benyújtás határideje 2005. november 30.
A kuratórium pályázatot hirdet 100 000 forint értékben nappali tagozatos, az elsõ diploma

megszerzésére irányuló képzésben részt vevõ informatikus könyvtáros szakos egyetemi és fõ-

iskolai hallgatók számára. Pályázni a könyvtáros szakmában újabban megjelenõ változások és

az újdonságok magyarországi adaptációjával kapcsolatos, e pályázati célra készült, befejezett
tanulmánnyal lehet (min. terjedelem: 10 oldal, 1800 karakter/oldal). A pályázó nevének és

elérhetõségeinek megjelölésével a tanulmány szinopszisát egy példányban 2005. november 1-

jéig, a megírt, kész munkákat pedig 2005. december 31-éig három példányban kell eljuttatni

postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, dr. Hangodi Ágneshez. A kuratórium legfel-
jebb két munkát jutalmaz, a döntés után a díjakat ünnepélyes keretek között adja át.

A kuratórium támogatni kívánja továbbá azokat az informatikus könyvtáros szakos hallga-

tókat és fiatal könyvtárosokat, akik a könyv- és könyvtári kultúra témakörében rendezett tudo-

mányos konferenciákon, tanulmányutakon szeretnének részt venni. Ennek érdekében pályázatot
hirdet az utazási költségek (egy részének) fedezésére, alkalmanként és résztvevõnként 10 000

forint értékben. A pályázók nevük és elérhetõségeik megjelölése mellett a konferencia vagy
tanulmányút programjának, helyszínének, idõpontjának és/vagy idõtartamának részletezésével,

valamint legalább egy szakmai ajánlással pályázhatnak, a pályázat határideje folyamatos. A
pályázatokat három példányban, postán vagy személyesen kell a kuratórium titkárához, dr.

Hangodi Ágneshez eljuttatni.
A kuratórium a kiírásra beérkezett pályázatok függvényében és saját lehetõségei ismereté-

ben fenntartja magának a jogot a kiírt összegek átcsoportosítására, növelésére.
Hangodi Ágnes

a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumi titkára
            Könyvtári Intézet

      1827 Budapest, Budavári palota F. ép.
         (1) 2243-821, hangodi@oszk.hu
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Iskolai könyvtári világnap
2005. október 24.

Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) elnöke, dr. Blanche Wolls 1999-ben intézett
felhívást az iskolai könyvtári világnap megszervezésére. Azóta a világ iskolái minden évben színes

programokkal hívják fel az iskolai könyvtárakra a figyelmet.
A 2005-ös jelmondat:

Kalandra fel!

Célja különbözõ rendezvények, kalandok szervezésével felhívni a figyelmet arra, hogy az iskolai
könyvtáraknak milyen fontos szerepük van az egész életen át tartó tanulás megalapozásában.

Csatlakozzon ön is egy rendezvénnyel a
programsorozathoz!

Küldje el a magyarországi koordinátornak a következõ információkat, vagy regisztráltassa magát önállóan:
az iskola neve, címe, telefonszáma
a programfelelõs neve, e-mailje
a tervezett program rövid leírása (lehetõleg angolul is)!

Programfelelõs: Seressné Barta Ibolya (biboly@angyalf-debr.sulinet.hu)
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Könyvtára
4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.; tel./fax: (52) 428-300

Az iskolai könyvtári világnap angol nyelvû honlapja:
http://www.iasl-slo.org/isld.html

Az IASL honlapja: http://www.iasl-slo.org/



32  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. szeptember

Felhívás

A NÉPMESE NAPJA

megrendezésére

Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha az utóbbi évtizedekben
ezeket a nagyszerû ajándékokat egyre gyakrabban üveggyöngyökre cserélnénk. Vegyük birtok-
ba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktõl kapott mesebeli kincseket!

A Magyar Olvasástársaság felhívással fordul mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék
fennmaradása és a mesékben élõ bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzanak azon
kezdeményezéshez, amely szerint ezentúl szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját, a
népmese napjaként tiszteljük. A népmese napját elsõ ízben 2005 õszén rendezzük meg, és a
budapesti rendezvényen túl szeretnénk országossá bõvíteni a programokat. Kérjük a könyvtá-
rosokat, óvónõket, pedagógusokat és a mesével foglalkozó szakembereket, valamint a mesesze-
retõ gyerekeket és felnõtteket, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak
mind a magyar, mind más népek meséi felé.

Elevenítsék fel a mesemondás õsi mûvészetét, hallgassák meg egymás legkedvesebb meséit,
emlékezzenek meg mesemondóinkról, mesegyûjtõinkrõl, és a mesékbe szõtt bölcsesség máig
érvényes üzeneteirõl, arról a mindennapjainkban is használható tudásról, ami minden népmese
sajátja. Kérjük az intézmények vezetõit, tegyék lehetõvé, hogy ezen a napon minden gyerek
legalább egy népmesét tarisznyájába (iskolatáskájába) tehessen, okulásul, vigasztalásul vagy
egyszerûen csak örömforrásként, hiszen egy megfelelõ pillanatban megkapott mese olykor
egész életünkre kihathat.

Ne hagyjuk veszendõbe menni mindazt, ami évszázadokon keresztül élni segítette az em-
bereket!

Magyar Olvasástársaság
Bp. 1827
www.hunra.hu

Hiánypótló tanulmánykötet a KultúrPont Irodától

Kultúra és az Európai Unió címmel jelent meg a KultúrPont Iroda legfrissebb
kiadványa, amely már az uniós csatlakozás elõnyeit is figyelembe véve mutatja be
kifejezetten kulturális szempontból Magyarország és az Európai Unió kapcsolatát.

    A 200 oldalas könyv valamennyi fejezetét a téma egy-egy szakértõje írta –
figyelembe véve oktatási tapasztalataikat és hetven tanfolyam ezer hallgatójának
visszajelzéseit.

    Ez a kötet nem hiányozhat a magyar kulturális szakemberek, EU-szakos
egyetemisták, de az európai uniós kérdések iránt komolyabban érdeklõdõk polcá-
ról sem.

    A könyvet egyelõre kizárólag az iroda honlapján keresztül lehet megrendel-
ni: www.kulturpont.hu/tankotet.php
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Magyar Olvasástársaság, HUNRA

A népmese napja, 2005. szeptember 30.

2005. szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján az Országos Széchényi Könyvtárban

hagyományteremtõ szándékkal megszervezzük a népmese napját, ahol a népmesék lélektani és
pedagógiai funkcióit elemezzük majd. Felhívásunkat az elõzõ oldalon olvashatják, a csatlakozó
intézmények névsora honlapunkon megtalálható.

Program:
10.00–10.10 Köszöntõk: Nagy Attila és Szalai Gáborné

10.10–10.20 Mesét mond Berecz András

10.20–10.40 Benedek Katalin: Benedek Elek egy dédunoka szemével
10.40–11.00 A Magyar Olvasástársaság közgyûlése
11.00–11.10 Mesét mond Berecz András

11.10–11.30 Koszecz Sándor: Gondolatok népmeséink élõ világképérõl
11.30–11.50 Boldizsár Ildikó: Miért jók az apák a mesékben?
11.50–12.00 vita

12.00–12.30 szendvicsebéd

12.30–12.50 Fodor Judit: Legyõzheti-e a népmesék sárkánya Pokemont?
Olvasnak még mesét a gyerekek?

12.50–13.10 Budavári Klára: Meséljük el kedves népmeséinket! – egy programsorozat
tapasztalatai

13.10–13.30 Stiblár Erika: Miért a népmese? (A pszichológus érvei)
13.30–14.00 Szõnyi Magda: A metatörténeti elemzés szempontjai
14.00–14.15 vita

14.15–14.30 kávészünet

14.30–15.30 Laci királyfi, bábjáték a Márku Színház elõadásában
(Vajda Zsuzsa, Pilári Gábor)

A jeles napon minden érdeklõdõt szeretettel várunk (14.30-tól gyerekekkel együtt) a hely-
színen, illetve a kezdeményezéssel egyetértõket a helyi rendezvények megszervezésére buzdítjuk.

Világkongresszus: „Betûhidak – a mûveltség összeköt”
2006. augusztus 7–11., Budapest, ELTE, Neumann János sétány 1.

A kongresszus fõvédnöke Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke
A részvételi díj magyar résztvevõknek 150 USD lesz, a diákok viszont elõzetes jelentkezés

után ingyen látogathatják az elõadásokat.
Az elõadást tartók részvételi költségeinek jelentõs hányadát a HUNRA magára vállalja.

Kérjük tagjaink, kollégáink, barátaink aktív közremûködését, hogy ezen a jeles alkalmon a
lehetõ legtöbb hazai és határon túli magyar, valamint a szomszédos országok elméleti és
gyakorlati szakemberei kaphassanak szót, illetve vehessenek részt. Van mondanivalónk, de
közben másokra is kíváncsiak vagyunk!

Részletes információk: www.hunra.hu
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TÛNÉKENY TEREK, JELMEZEK

Makrai Adél A tûnékeny tér

és  Kulcsár Viktória Jelmez-tár-lat

címû kettõs kiállítása tekinthetõ meg október 7-éig az Egyetemi Könyvtár aulájában
.

Makrai Adél a Pécsi Tudományegyetem mûvészeti karán vég-
zett. Érdeklõdése túlmutat a festészeten, mellette grafikával, fotó-
zással, technikai képpel, mozgóképpel, számítógépes animációval
is foglalkozik. A festmények alapján számítógépes grafikával át-
dolgozott, variált képek technikájukat tekintve már ügynevezett
elektrografikáknak számítanak, mivel a számítógépes grafika nyo-
matszerûen jelenik meg a fényes felületû fotópapíron. Természete-
sen nem hiányozhat pár olajkép sem a kiállításról, melyekben a
mûvész a transzparencia lehetõségeit keresi az adott figurális témá-
kon keresztül.

Kulcsár Viktória színháztörténész, divat- és jelmeztervezõ. Ér-
deklõdése a színházi kosztümtörténet és a divatirányzatok területé-
re koncentrálódik. Pályafutása során több értekezése jelent meg szaklapokban, színháztörténeti
konferenciákon tartott elõadásokat. Jelenleg színpadi kosztümök tervezésével és kivitelezésével
foglalkozik, alternatív színházi produkciók részére készít impozáns látványterveket. A kiállítás
a jelmeztervezés útját ábrázolja a színes rajzoktól a kosztümökig egy hagyományostól eltérõ,
viselettörténeti divatbemutató modelljein keresztül.

Az Egyetemi Könyvtár programjában húsz alkotónak, alkotócsoportnak biztosít ingyenesen
lehetõséget munkáinak bemutatására. Négyhetes váltásokkal 2006 februárjáig számos képzõ-
mûvészeti stílusban készült alkotást láthatnak az érdeklõdõk, az extrémebb számítógépes gra-
fika és a klasszikus olajfestmény egyaránt megtalálható lesz a sorozatban. A kiállítások meg-
rendezését a Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V. kerületi Önkormányzat támogatta. Minden
kiállítás ingyenesen látogatható.

EDDIG ISMERETLEN KÉZIRAT AZ 1572-ES SUPERNOVÁRÓL

Csillagászattörténeti ritkasággal bõvült az Egyetemi Könyvtár kiállítása

A könyvtár állományának rendezése során elõkerült latin nyelvû,

eddig ismeretlen beszámoló részletesen szól Kaspar Peucer witten-

bergi matematikus csillagászati megfigyeléseirõl, illetve a szupernó-

vához kapcsolódó korabeli mítoszról, miszerint Krisztus utolsó eljö-

vetelét jelentené a csillag fellobbanása.

A kézirat megtekinthetõ a könyvtár Ég és Föld címû kiállításán.

A tárlat legrégibb darabja Hartmann Schedel 1493-ban Nürnberg-

ben készült világkrónikája.

Kivételes ritkaságnak számít Amerigo Vespucci 1504-ben nyom-

tatott mûve az Új világ leírásáról, melybõl a világon mindössze né-

hány regisztrált példányt tartanak nyilván.

A kiállítás 2005. szeptember 30-áig tekinthetõ meg.
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2005

IX. 30. Bp. HUNRA-konferencia HUNRA www.hunra.hu
X. 2. Könyves vasárnap Magyar Rádió
X. 3. Szombathely Az olvasáskultúra IKSZ, BDK M. Móré Ibolya

Magyarországon.
Összefogás-konferencia

X. 7–9. Kiskunhalas Webalapú könyvtári PUBLIKA, www.ki.oszk.hu/
szolgáltatások városi kvtár publika

X. 10. Tatabánya Országos József A. Fátrai Erzsébet
ODR-konferencia Megyei Könyvtár

X. 13. Bp., OPKM KTE országos KTE Zseli Klára,
szakmai napja Belle Zsuzsa

X. 14. Gyõr Az olvasó gyermek városi könyvtár wwww.vkonyvtar.
– konferencia gyor.hu

X. 17. Kecskemét A könyvtárak Katona József M. Móré Ibolya
változó világa. Kvt., IKSZ
IKSZ és összefogás
jubileumi konferencia

X. 18. Veszprém Könyvtári szaklapok megyei kvt. Pardi Magdolna
találkozója

X. 19. Bp,  Corvinus Egy. MKE bibl. szakmai program MKE bibl. szekció
X. 28. Szeged Konferencia a képzésrõl SZTE BTK szegedi egyetem
XI. Bp. XV., Iskolai könyvtár FPI Hock Zsuzsanna

László Gyula mint hozzáadott érték www.fovpi.hu
Gimn.

XI. 3. Debrecen A többfunkciós városi könyvtár ujkert@konyvtar.c3.hu
könyvtárak

XI. 10. Bp. Minden, amit a digitális www.matisz.hu
világról tudni lehet.
DAT-konferencia

XII. 15. Budapest IKSZ-közgyûlés M. Móré Ibolya

A PEGAZUS NYOMÁBAN — Az olvasó gyermek. Konferencia
V. GYÕRI KÖNYVSZALON, 2005. október 14., 9.00–14.00

9.00 Köszöntõt mond:
dr. Horváth Sándor Domonkos, a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár igazgatója

9.10 Törés vagy folytonosság a gyermekirodalomban
Elõadó: dr. Nagy Attila szociológus, a Magyar Olvasástársaság elnöke

10.00 Szárnyalhat-e a hintaló? — A mesék kiadói és olvasói
Elõadó: Békés Pál író, a Gyermekkönyvek Nemzetközi Szervezete Magyar

Egyesülete elnöke
10.40–11.00 Szünet
11.00 Az V. Gyõri Könyvszalon Nemzetközi Könyvbemutató és -vásár megnyitó

ünnepsége
12.000–12.20 Szünet
12.20 Hogyan tanult meg olvasni a legkisebb királyfi? A mesék és az olvasás

Elõadó: dr. Boldizsár Ildikó mesekutató, néprajztudós
13.00 Olvasnak-e, olvassanak-e a gyerekek?

Elõadó: dr. Vekerdy Tamás pszichológus

A rendezvény színhelye: a Gyõri Polgármesteri Hivatal díszterme, Városház tér 1.
Szervezõ: Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyõr, Herman Ottó u. 22. 9023

Telefon: (96) 516-670, fax: (96) 418-942
A regisztrációs adatlap letölthetõ a könyvtár honlapjáról: www.vkonyvtar.gyor.hu
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Összefogás a könyvtárakért,
összefogás az olvasókért
Országos könyvtári napok

Könyves vasárnap
a Magyar Rádió GORDIUSZ Mûhelye
és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
együttmûködésében

Felelõs szerkesztõ: Lánczi Ágnes és Pásztor Zoltán
Adásnap: 2005. október 2. vasárnap

Könyvek, tájak, városok

KOSSUTH RÁDIÓ

8.30–9.00 óra MM
Sediánszky János az olvasás hazai történetérõl

13.05–14.00 óra NÉVJEGY
Vekerdi László könyvtáros
Felelõs szerkesztõ: Kondor Katalin

Szerkesztõriporter: Gózon Ákos

18.30–19.00 óra A MI IDÕNKBEN

Könyvtár és tudás

Könyves kerekasztal – Bozóki András kulturális miniszter
Az Év Könyvtára Díj átadása
Meghívott vendég: Gózon Ákos

PETÕFI RÁDIÓ

10.00–11.00 óra GORDIUSZ MAGAZIN
A Könyves vasárnap szombathelyi helyszínérõl
benne: tudósítás a Magyar Rádió Márványtermébõl a könyvárverésrõl
A szombathelyi könyvtár történetébõl (aktualitások, angol hét)
Szerkesztõ: Lánczi Ágnes és Pásztor Zoltán

11.05–12.00 óra PROMENÁD
Szombathelyrõl, a Berzsenyi Dániel Könyvtárból
Szerkesztõ-mûsorvezetõ:Babucs Kriszta

14.00–15.00 óra KÖNYVES VASÁRNAP DÉLUTÁN SZOMBATHELYRÕL
Könyvárbecslés riport
Szerkesztõ-mûsorvezetõ: Pásztor Zoltán és Babucs Kriszta

24.00 óra ÉJFÉL UTÁN – AZ ÍRÁS SZÉPSÉGÉNEK JEGYÉBEN
Szerkesztõ mûsorvezetõ: Erõs László
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„…csak a könyv kapcsol múltat a jövõbe”

(Babits Mihály)

Olvasáskultúra – olvasástámogatás

Országos szakmai konferencia
az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Berzsenyi Dániel Megyei

Könyvtár rendezésében

Szombathely, 2005. október 3-án 10.30-tól 15 óráig

Elõadások:
György Péter: Olvasás a digitális korban

Réz András: A nagy könyv élményközelbõl
Ramháb Mária: A nagy könyv program országos és Bács-

Kiskun megyei tapasztalatai
Virágos Márta – Fejér Anna: Egy cívis város nagy könyve

Pál Regina: Amit egy kisvárosi könyvtár tehet
Pallósiné Toldi Márta: A könyvtárakat kéretik nem elsiratni… (egy

aktuális kutatás üzenetei)
A konferencia levezetõ elnöke: Fodor Péter

BARTÓK RÁDIÓ

8.05–8.20 óra KÖNYVES ELÕSZÓ
A nap kínálata
Szerkesztõ: Lánczi Ágnes

9.30–10.00 óra EGY POLGÁRVÁROS OLVASÓKÖZÖNSÉGE
Szombathely irodalmi és könyves hagyományai

17.30–18.00 óra KEMENESALJA ÉS NIKLA
Fejezetek a Berzsenyi-kultusz történetébõl
Szerkesztõ: Gózon Ákos

22.15–23.00 óra JUBILÁL A KÖNYVES VASÁRNAP
Emlékidézés
Szerkesztõ: Lánczi Ágnes

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának közleménye

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg mind-
azok támogatását, akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az alapítvány adószámára utalták át.
Az összesen 29 903 forintot az alapító okiratban meghatározott céljaink megvalósítására fordítjuk.

A 2003. évben az alapítvány javára felajánlott összeget a kuratórium által az informatikus könyvtáros szakos

egyetemi és fõiskolai hallgatók és a könyvtári szakterület doktoranduszai számára kiírt pályázatok jutalmazására
fordítjuk. A támogatás feltétele továbbra is a Kovács Máté-életmû, ill. a professzor tevékenységéhez kapcsolódó
ismeretterületek elmélyült tanulmányozása, ennek eredményeit 2006-ra, a professzor születésének 100. évfordu-
lójára tervezett megemlékezések alkalmával szeretnénk hasznosítani.

Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár
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