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Kodolányi napok
a Kodolányi könyvtárában

A könyvtáros szakma igen gazdag programaján-
lattal jelentkezett a tavaszi hónapokban. Szinte
fel se lehet sorolni, hogy hány helyszínen, mennyi
könyvtár vagy intézmény szervezett elõadást,
konferenciát, kiállítást, szakmai napot Budapest-
tõl Szombathelyig, Kaposvártól, Miskolcig. A
szervezõk között közkönyvtárak, egyetemek,
fõiskolák, és egyéb szervezetek voltak. Ugyan-
ekkor zajlott az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség (IKSZ) és a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) szokásos éves küldöttközgyûlése
szintén szakmai elõadásokkal, és még nem is
említettem a Könyvfesztivál háromnapos program-
sorozatát. A választék szinte zavarba ejtõ volt, csak
az a baj, hogy nem lehet egyszerre mindenhova
eljutni, pláne, ha túl sûrûre sikerül a szervezés.

A Kodolányi János Fõiskola Könyvtárát se
kerülte el a tavaszi „rendezvényáradat”, ezek
közül szeretnék néhányról beszámolni.

Könyvtárunk 2005-ben Európai Dokumentá-
ciós Központ címet kapott (korábban Európai
Tanulmányi Központként mûködött). Az Euró-
pai Unió Bizottsága Európai tavasz címmel fel-
hívást adott ki rendezvények, vitafórumok szer-
vezésére elsõsorban középiskolák részére márci-
us 21. és május 9. között. Az akció célja az volt,
hogy felkeltsék a fiatal generáció érdeklõdését
az Európai Unió szervezeteinek megismerésére,
azokra a lehetõségekre, amelyeket a közös Euró-
pa nyújthat számukra.

A Kodolányi János Fõiskola Könyvtára kö-
zös vetélkedõt szervezett a Kodolányi János Kö-
zépiskolával. A választást az is indokolta, hogy
ebben a középiskolában európai uniós fakultáció
keretében ismerkednek az unióval a diákok.

Több szempontból is érdekes volt a verseny.
Részben azért, mert a fõiskolásokkal ellentétben
a középiskolások – még a 9-10. osztályosok is –
mozgósíthatók voltak a játékra, érdekes volt az
is, hogy a különbözõ korosztályok felkészültsé-
ge mennyiben eltérõ, illetve hasonló. A pedagó-
gusok is lelkesen vettek részt a rendezvényen.

A kérdéseket a fõiskolai könyvtár egyik mun-
katársa állította össze, konzultálva a középiskola
európai uniós ismereteket tanító tanárával. Mi-
vel több mint ötven diák jelentkezett, két ver-
seny zajlott le egymás után, korosztályok szerin-
ti csapatokkal. A kérdések változatosak, szóra-
koztatók és játékosak voltak. Remek ötlet volt
egy-egy ország jellemzõ ismertetõjegyeinek
összeválogatása, vagy az újonnan csatlakozók
himnuszainak felismerése.

Azt hiszem, mindnyájan jól szórakoztunk és
tanultunk: a játékosok, a szurkoló osztálytársak,

a zsûri, a játékvezetõk és mi, a házigazdák. Ennek
a vetélkedõnek csak nyertesei voltak, mindenki
kapott oklevelet, könyveket, kisebb-nagyobb
ajándéktárgyat. A gyõztes csapatok egy európai
uniós tortát kaptak, amelyet térkép és a tagor-
szágok zászlói díszítettek.

Számunkra a legfõbb tanulság az volt, hogy
két intézmény összefogásával lehet tartalmas, a
diákoknak is vonzó programot szervezni.
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Május 8–9-én szerveztük a már hagyományos
könyvtári konferenciát. Az elsõ nap témája a
könyvtári teljesítmény mérése volt. Ehhez kap-
csolódtak a második napi elõadások is a könyv-
tári menedzsment kérdéseirõl. A konferencia
anyaga a könyvtár honlapján megtalálható:
www.kodolanyi.hu/lib.

A következõ nagy esemény a Könyvtári Inté-
zet munkatársainak látogatása volt május 15-
én, melynek célja a könyvtár megismerésén túl
a minõségbiztosítás tanulmányozása volt. Ez a
megtisztelõ érdeklõdés igazi kihívást jelentett
számunkra. Mit tudunk mi mondani errõl a té-
máról azoknak a szakembereknek, akik 2003-
ban kidolgozták a Teljesítménymutatók a magyar
könyvtári rendszerben címû anyagot?! Ráadásul
a Könyvtári Intézet honlapján szinte hetente je-
lennek meg olyan tanulmányok, amelyek a napi
munkához nélkülözhetetlenek, és akkor ezek a
munkatársak hozzánk jönnek tapasztalatcserére?

Mit lehet ilyenkor tenni? Elõször is jólesõ
büszkeséggel sürgõsen tudattuk a fõiskola veze-
tõségével, hogy a látogatás nemcsak a könyvtár-
nak szól, és felkértük õket a vendégek üdvözlé-
sére. A fõiskola rektora és a tudományos
rektorhelyettese beszámolt az alapítványi fõis-
kola mûködésérõl, jelenlegi helyzetérõl és a fel-
sõoktatást érintõ folyamatos megújulásról. A
minõségbiztosítás területén igen intenzív mun-
kát folytat a fõiskola, 2003-ban Fejér Megyei
Minõségi Díjat, 2004-ben Iias Shiba-díjat nyert.
(A pályázati anyagokban a könyvtárhálózat ada-
tai is szerepelnek.)

A szakmai program a könyvtár történetének
ismertetésével, a gyûjtõkör, az állomány kialakí-

tásának, a munka szervezésének kérdéseivel,
budapesti és siófoki fiókkönyvtári hálózatával,
számítógépes rendszerével, a könyvtári honlap
bemutatásával és még egyéb kérdésekkel folyta-
tódott. A könyvtár meghatározó szerepet tölt be
a fõiskola életében és szervezetében. Ehhez az
elmúlt több mint tíz évben nagyon sokat kellett
dolgozni, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a
könyvtári munka nincs mindig reflektorfényben,
és igazán csak akkor hiányzik egy könyvtár, ha
véletlenül zárva van.

Délután a székesfehérvári Püspöki Könyv-
tárat és Levéltárat látogatták meg a kollégák.
A gyönyörû püspöki palota igen gazdag õs-
nyomtatvány-gyûjteménnyel és levéltári ritka-
ságokkal rendelkezik. Sajnos nincs olyan dí-
szes könyvtárterme, mint a híres mûemlék
könyvtáraknak, viszont levéltáros kalauzunk
szakértelmét és hozzáértését bármely könyv-
táros megirigyelhetné.

A 44 ezer kötetes könyvtár rendkívül gazdag
és felfedezetlen, leginkább õsnyomtatványairól
híres – bár található itt négy kódex is, köztük a
XIV. századi Arisztotelész-kódex. Vidéken eb-
ben a könyvtárban van a legtöbb õsnyomtatvány,
502, Magyarországon összesen 7100 ilyen könyv-
ritkaságot õriznek. A könyvtár 166 mûvet szám-
láló régi magyar gyûjteményének legértékesebb
kincse Balassi Bálint Istenes énekeinek 1665-ös
kassai kiadása.

Igaz, hogy a napi könyvtári munkák mellett a
sok színvonalas rendezvényre csak részben tud-
tunk eljutni, viszont házigazdaként is sok érde-
kes tapasztalatot szerezhettünk, ráadásul az elõ-
adók és a vendégek helybe jöttek.

Beniczky Péterné
könyvtárvezetõ


