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Magyarországon három gyerekkönyvtáros
mûhely mûködik, mely összefogja megyéje
módszertani munkáját, továbbképzéseket tart,
kiadványokat jelentet meg.

Nagy hagyományokra tekint vissza a Zala
megyei gyerekkönyvtáros mûhely, Oláh Rozália
mûhelyvezetõ sok tanácsot, ötletet adott, bemu-
tatta honlapjukat, a folyamatosan megjelenõ
Tarkaforgó kiadványukat, és Gyermekkönyvtári
Információ címû szakirodalmi tájékoztatójukat
propagálta. Tóth Renáta Olvasó Lurkó címû
gyermekkönyvtári folyóiratukról beszélt, Horváth
Anikó pedig a „Mint kincset õrzöm” címû leve-
lezõs játéksorozatukra hívta fel a figyelmet.

Bihari Albertné, Jolika a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei gyerekkönyvtáros mûhely vezetõ-
je munkájuk bemutatása mellett nagy örömmel
beszélt arról, hogy elkészült a nyíregyházi új
megyei könyvtár. Meghívást kaptunk tõle, hogy
a következõ konferenciánkat ebben az új kör-
nyezetben tartsuk meg.

A legfiatalabb a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei gyerekkönyvtáros mûhely. Fodor Judit
mûhelyvezetõ lelkes munkájukról, programjaik-
ról számolt be, és azt a nagyszerû ötletet adta,
hogy minden mûhelyfoglalkozást a megye más
és más könyvtárában tartanak meg, így jobban
megismerik egymás munkáját.

Itt a konferencián tudtuk meg, hogy nemrég
megalakult a Veszprém megyei gyerekkönyvtáros
mûhely is, nagy tapssal köszöntöttük õket.

A sok okos tudnivaló után, mellyel fejünk
töltekezett, elindultunk felfedezõ utunkra. Hová
vezet egy könyvtáros elsõ útja? Természetesen
egy könyvtárba. Végre megnézhettük a felnõtt
könyvtárat is, és a kérdések nyílzápora vette
üldözõbe vendéglátóinkat. A várva várt városné-
zésre pedig a délelõtt megismert és szívünkbe
zárt Rohonczi István kísért el. Akinek volt némi
kételye is a várossal kapcsolatban, az mindent
törölt. István anekdotákat mesélt a város építé-
sérõl, történetérõl, a mûemlékek különlegessé-
geirõl, nagy tudása és derûje mindenkit magával
ragadott. Utunkat egy Duna-parti sétával zártuk,
ahol fájó szívvel búcsúztunk egymástól, és már
kérdeztük is: mikor találkozunk legközelebb?

De magunkkal hoztuk vendéglátóink gombo-
lyagát, figyelmüket, szeretetüket, gondoskodásu-
kat, melyet már a saját helyünkön tekerhetünk
tovább. Jó gombolyítást!

Budavári Klára

Durzsa Sándor
(1926–2006)

2006. június 23-án hosszú betegeskedés után,
nem sokkal nyolcvanadik születésnapja elõtt
meghalt Durzsa Sándor, a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtárának nyugalmazott osztály-
vezetõje.

A középiskola elvégzése után, 1945 õszén
íratkozott be Budapesten a Pázmány Péter Tu-
dományegyetemre, és latin–olasz szakon végzett
1950-ben. Ezután az Országos Széchényi Könyv-
tárban (OSZK) dolgozott segédkönyvtárosként
több mint egy évig. 1950 õszén az Országos
Könyvtári Központ könyvtáros és dokumentáló
tanfolyamát is elvégezte. 1951. március 9-én
vizsgázott egy háromtagú bizottság elõtt, mely-
nek Kõhalmi Béla és Goriupp Aliz is tagja volt.

1951 szeptemberétõl egy esztendeig az ELTE
Bölcsészettudományi Karán volt tanársegéd a
könyvtári tanszéken, de a következõ tanévet már
az Apáczai Csere János Pedagógiai Fõiskolán
kezdte adjunktusként: leendõ könyvtárosokat
tanított két éven át. Az osztályozásról írt jegyze-
tei több kiadásban is megjelentek. (Tanítványai,
Futala Tibor és még sokan mások, évtizedek
múlva is szeretettel emlékeztek reá.)

1954 októberében ismét az OSZK-ba került
tudományos osztályvezetõként, ahol a nemzeti
bibliográfia gondozása is a feladatai közé tarto-
zott. Bényei Miklós említi a Könyvtári Figyelõ-
ben (1996. 3. sz.) írt tanulmányában, hogy az õ
idejében, „1959-re pontosan tisztázták a [nem-
zeti bibliográfia] gyûjtõkörét (ekkor maradtak ki
a sokszorosított egyetemi és fõiskolai jegyzetek, a
használati és a kisnyomtatványok, a különnyoma-
tok), megkezdték az ún. tudományos gyûjtõköte-
tek analitikus leírását, a többkötetes mûvekrõl
részletezõ felvételeket közöltek, lényegesen emel-
ték a szakcsoportok számát (kb. 300-ra), a több-
szöri besorolást szakutalókkal oldották meg”.

1959 októberétõl a KSH Könyvtárában volt
tudományos osztályvezetõ, majd l960 júniusá-
ban belépett a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtárába, utolsó munkahelyére, ahol a leg-
tovább, huszonhat évig dolgozott. Kezdetben a
tájékoztatási és bibliográfiai osztályt vezette, és
nagy szerepe volt a tudományszervezés doku-
mentációjának megszervezésében, majd – saját
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kérésére – a feldolgozó osztály vezetõje lett 1967-
tõl. Három évig, 1969 és 1971 között, Rózsa
György genfi távolléte alatt igazgatóhelyettesi
teendõket is vállalt.

1986 szeptemberében ment nyugdíjba, de havi
negyven órában aktívan részt vett az állomány-
gyarapításban egészen 2002 decemberéig, ami-
kor is betegsége miatt már nem tudta a rendsze-
res bejárást vállalni.

Nemcsak tudományos munkát végzett (a kö-
zépkori latin stíluselmélet forrásait vizsgálta) és
publikálta az eredményeket különbözõ szakfo-
lyóiratokban (Acta Litteraria, Antik Tanulmá-
nyok, Filológiai Közlöny, Irodalomtörténeti
Közlemények), hanem a könyvtári munka min-
dennapi gondjaival is sokat törõdött, sõt még
ismeretterjesztõ cikkeket is írt. Kutatásait ösz-
töndíjak révén Olaszországban, Rómában és Fi-
renzében is folytatta: ezek a tanulmányutak nagy-
szerû lehetõségeket jelentettek számára, és belõ-

lük késõbb is erõt tudott meríteni. (Kedvenc
kutatási témájáról olykor bölcs derûvel és iróni-
ával nyilatkozott, tudva, hogy csak egy szûk kör
értékelheti az eredményeket…) Rövid ideig az
MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Bizottsá-
gában, majd több éven át az Országos Könyvtári
és Dokumentációs Tanácsban is dolgozott.

Szerény, nagy tudású és szeretetre méltó
embert, jó kollégát tisztelhettünk benne, aki
szûkebb kutatási területén kívül az olasz iro-
dalomnak is kiváló ismerõje volt. Betegségét
(általában) türelemmel viselte, és nem szíve-
sen beszélt a hosszas kezelésekrõl, amelyek
kimerítették és legyengítették. Kézírását õrzik
az általa készített dezi-cédulák, hozzáértését
bizonyítják azok az olasz könyvek, klasszika-
filológiai munkák, melyek szakértelme révén
a könyvtárba beérkeztek.

Emlékét lelkünkben õrizzük tovább, sajnos
egyre fogyatkozó számban... (m-l-)

Ezer kötet menthetetlen 2006.06.26
Folyamatosan dolgoztak a hétvégén a szegedi Somogyi-könyvtár restaurátorai, így vasárnap estére sikerült
szétbontani és megtisztítani a péntek esti felhõszakadás következtében betört esõvíz által megrongált muzeális
értékû köteteket. Összesen 60 könyv szorult azonnali, gyors és szakszerû segítségre.Közülük a 420 lapból
álló 60 rézmetszetet is tartalmazó, Nádasdy-féle Mauzóleummal volt a legtöbb gond, amelyet nyolcszor
kellett szitára rögzítve átmosni és fertõtleníteni. A munkához annyi kötészeti szívópapírt használtak fel,
amennyi máskor két és fél évre elegendõ.A sérült könyvek gondos munkával restaurálhatók, viszont az az
ezer kötet, amely egy tavaly bezárt fiókkönyvtárba bedobozolva vár további sorsára, menthetetlen, mert
annyira átáztatta a víz, hogy nincs értelme a költségigényes fertõtlenítésnek és az újrakötésnek.(MR)

Második vándorgyûlés Monoron 2006.06.29
Holnap a könyvesek Monorra vándorolnak, hogy részt vegyenek a XIV. Országos Könyves Vándorgyûlésen.
A Hatágú Síp Alapítvány szervezte vándorgyûlések sorozatában elõször térnek vissza egy korábbi helyszínre
a könyvipar képviselõi, ugyanis a tavalyi összejövetelen úgy határoztak, idén is Monoron szeretnének
összegyûlni. A rendezvény szakmai programjából: – Zentai Péter László, az Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülésének (MKKE) igazgatója a könyv kiskereskedelmi kötött árrendszerének kérdésérõl
tart elõadást és ismerteti e kérdésben a Gazdasági Versenyhivatal határozatát – Balogh Edit (Írók Boltja),
Borkúti László (MKKE elnökségi tag, Két Könyvész Bt.), Csordás Gábor (Jelenkor Kiadó), Kiss Gábor (Tinta
Kiadó) és Kormos Sándor (Könyvtárellátó) vezetésével a jelenlévõk a könyvkiadásban és -kereskedelemben
felmerült problémákat és azokra adandó lehetséges válaszokat veszik számba – az új törvényi rendelkezésekrõl
és hatásukról a foglalkoztatásra Borbély László munkaügyi szakértõ osztja meg gondolatait – Szakmai
kérdések a nemzeti könyvtár és a könyvszakma kapcsolatában címmel Tóth Józsefné, az OSZK gyarapítási
osztályának vezetõje tart elõadást – Bariczné Rózsa Mária könyvtári menedzser a Könyvtárellátó Kht.
mûködésében tervezett változásokat ismerteti. A péntek esti kerti vacsora vendége Háy János író lesz, akivel
Kovács Balázs beszélget.

Nem olyan rossz a sárospataki könyvek állapota 2006.07.04
Cáfolja a sárospataki egyházi gyûjtemény igazgatója, hogy az Oroszországból visszaérkezett könyvgyûjtemény
állapota rendkívül rossz lenne. Dienes Dénes elmondta: a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárába
nagyjából olyan állapotban érkeztek haza a könyvek, mint ahogyan 1938-ban elvitték õket. Néhány könyv
nagyon rossz állapotban van, néhány kevésbé, néhányat pedig egészen jó állapotban kaptak vissza –
közölte az igazgató, aki hozzátette: a könyvek restaurálására pályázni fognak, mert nincs saját forrásuk.(MR)

(Forrás: http://www.ujkonyvpiac.hu/hirek.asp)


