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említeni a József Attila Általános Iskolát, a Pla-
tán Utcai Általános Iskolát, valamint a Móra
Ferenc Gimnázium hatévfolyamos tagozatát,
ahonnan a legtöbb diák érkezett a. (Ez utóbbi
iskolának mind az öt döntõbe jutott csapata a
10/E és 9/E osztályokból került ki.)

A döntõk napja eredményhirdetéssel zárult
minden korcsoportnál. A csapatok emléklapot
kaptak, valamint az elsõ három helyezett könyv-
jutalomban is részesült. Május 21-én, a város-
alapítók napja ünnepségének keretében minden
korcsoport helyezett csapattagjai névre szóló
oklevelet vehettek át a kiskunkapitánytól. A
döntõbe jutott csapatok jutalma egy közös kirán-
dulás volt. Május 26-án, pénteken Budapestre, a
Magyar Nemzeti Múzeumba és az Országházba
látogattak el a félegyházi diákok.

A 2005/2006. évre kiírt helyismereti vetélke-
dõ két fõ szervezõje Mészáros Márta múzeum-
pedagógus és Török Brigitta helyismereti könyv-
táros volt. Köszönet munkájukért!

Rosta Ferenc
a kiskunfélegyházi

Móra Ferenc Gimnázium
igazgatója

Nemzeti ereklyék, kincsek
az OSZK gyûjteményébõl
Július 6-án új kiállítótér nyílt az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK) V. emeletén, a fõbejá-
rat szintjén. Ez a gondosan kialakított tér ad
otthont a most indult, Nemzeti ereklye címû
kiállítássorozatnak, melynek keretében a magyar
írásbeli kultúra egy-egy kiemelkedõ darabját
mutatja be a könyvtár, köztük corvinákat, a Képes
Krónikát, a Halotti beszédet és a Himnusz ere-
deti kéziratát.

Az ünnepélyes megnyitón Hiller István okta-
tási és kulturális miniszter gratulált az OSZK és
az osztrák nemzeti könyvtár összefogásával el-
ért kultúrdiplomáciai sikerhez, aminek eredmé-
nyeként az UNESCO a világ emlékezetének ré-
szévé nyilvánította a corvinákat. A miniszter
szerint ez a könyvtár vezetõi szemléletváltásá-
nak is köszönhetõ, annak, hogy nem csupán
õrizni akarják a nemzeti kincseket, hanem be-
mutatni is.

Dippold Péter tudományos igazgató köszön-
tõjében elmondta: az emberekben erõs igény él

arra, hogy a magyarság kincseit a maguk fizikai
valójában is láthassák. Ehhez természetesen meg
kell teremteni azokat a különleges körülménye-
ket, amelyek között például egy corvinát kinyit-
va közszemlére lehet tenni. Még ilyen feltételek
mellett is korlátozott ideig, szeptember 3-áig
láthatja a nagyközönség a Philostratus-corvinát,
Mátyás király könyvtárának legszebb darabját.

S hogy a környezet méltó legyen a kiállított
ereklyékhez, arról a Magyar Kárpitmûvészek
Egyesületének tagjai gondoskodtak, akik több-
éves munkával elkészítették a Corvin-kárpitok
címet viselõ triptichont. A corvinák motívumait
felhasználó mûalkotást Bereczky Loránd, a Ma-
gyar Nemzeti Galéria fõigazgatója méltatta, aki
szerint különös jelentõsége van annak, hogy egy
nemzeti ereklyéket õrzõ intézmény a kortárs
képzõmûvészeket hívta segítségül kincseinek
méltó bemutatásához, ezzel is bizonyítva, hogy
a mûvészet folyamata nem szakad meg.

A Mátyás udvarának igazi európai pompáját
megidézõ kódexhez és a ragyogó kárpitokhoz
nagyszerûen illeszkedett a Misztrál együttes re-
neszánsz hangulatú zenéje.
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A kiállítást megelõzõ sajtótájékoztatón mu-
tatta be Káldos János, az OSZK Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár munkatársa a Digitális Kincs-
tár CD-sorozat elsõ darabját, amely (természe-

tesen) a Philostratus-corvina digitális változata,
de már majdnem kész a második is, amely Ba-
lassi Bálint fordításában a Beteg lelkeknek való
füves kertecske lesz. Az elképzelések szerint 10-
12 CD kiadását tervezik évente, ennek harmada
az éppen soros kiállítású nemzeti ereklye lesz. A

CD-k ára 3500 Ft. Bõvebb információ és webes
megrendelés: http://www.kincstar.oszk.hu/html/
megrendelo.htm.

Ugyancsak e satótájékoztatón jelentette be
Dippold Péter tudományos igazgató, hogy a neo-
latin világkonferenciák sorában következõ
tizenharmadikat Magyarországon tartják. Hazai
szervezõi: a Magyar Tudományos Akadémia, a
szegedi és a debreceni tudományegyetem, vala-
mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A
téma pedig: Varietas gentium – Communis
Latinias: Népek sokfélesége – a latinitás közös-
sége. Az OSZK a világkonferencia tiszteletére
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Mítosz és valóság – latin nyelvû történetírás Ma-
gyarországon a XV–XVIII. században címmel ki-
állítást szervez, amely a humanista kultúra elter-
jedését és Kárpát-medencei tárgyi emlékeit mu-
tatja be július 7. és szeptember 3. között. A kon-
ferenciára budapesti és szegedi helyszíneken au-
gusztus 6. és 12. között kerül sor.

A tudás háza ablak
a világra Kelevízen*
Elõször is mentegetõzéssel kezdem, mert a sebté-
ben kitalált cím kicsit képzavarosra sikeredett. A
ház hogyan lehet ablak? Gondolom, hogy olvasó-
im értik a szándékomat, „egy képben csak csupán
a lényeget”, ahogy Radnóti írja, akartam megjele-
níteni mondandómat.

Az IT-mentor programban én nagy lehetõsége-
ket látok. Azt érzem, hogy a kistelepülések meg-
maradása érdekében szinte ez az egyetlen lehetõ-
ség, melyhez a jóakarat mellett a technika is hoz-
zájárul.

Nem új megállapítás, hogy fogy a falvak népe,
hogy csökken a gyereklétszám, ezzel párhuzamo-
san iskolákat zárnak be, okkal vagy ok nélkül.
Pedagógusgyerekként már a 60-as években meg-
éltem az iskola-összevonás minden családi kon-
zekvenciáját.

A hetvenes években már könyvtárosként akko-
ri fõnökömmel, elõdömmel arra törekedtünk, hogy
az így elhagyott iskolák osztálytermében könyv-
tárt rendezzünk be, mondván: a kistelepülésen az
egyetlen mûvelõdési alkalom színtere lehet a szé-
pen berendezett könyvtár. Jelzem, akkor a megyei
könyvtár rendelkezett olyan pénzalappal a fenn-
tartó jóvoltából, melybõl ezt megtehette. Késõbb
megszerveztük a megyei szintû könyvtári ellátás
rendszerét. Az önkormányzatok felével szerzõdést
kötöttünk a szolgáltatás teljesítésére.

Közben bevezettük az ellátórendszer gépi nyil-
vántartását. A kis községek könyvtáraiban egyre
nagyobb igényként jelentkezik a cédula-nyilván-
tartás, melyet egy gépi katalógus helyettesíthetne.

Ezért örültünk a  Hírközlési és Informatikai
Minisztérium eMagyarország akciójának, melynek
során több könyvtárunk is pályázott számítógépre.

Például a kaposvári Honvéd utcai könyvtárban az
eMagyarország-pontot maga a belügyminiszter
asszony nyitotta meg.

Természetesen mi, könyvtárosok azt szeretnénk,
ha a településeken minden számítógépet a könyv-
tárban helyeznének el, illetve minden (kis)-
településen lenne egy olyan szintér, ahol nem csak
a könyveknek lenne helyük. Ne felejtsük el, hogy
a kistelepüléseken már egyre gyakrabban nem
könyvtárról beszélünk, hanem a könyveknek az
ellátórendszeren keresztül szállított és jól váloga-
tott, a letéti rendszer cseréjén alapuló olyan friss
állományáról, melyet a település önkormányzata
rendel meg szolgáltatásként. A fenntartó ezeken a
helyeken csak a helyet és a személyt biztosítja, ha
mindezt a többcélú kistérségi könyvtári ellátási for-
mában teszi, jelentõs normatívára is szert tehet.
Ezek szerint a kistelepülésen már nem is könyv-
tárról beszélnénk, hiszen ezek a törvényi elõírás-
nak sem felelnek meg. Egy olyan szintérnek, mely
lehet elhagyott iskola, posta, ahol a könyvek és a
számítógépek egy helyen vannak, lehet jövõje. Az
ún. teleházba is be lehetne rakni ennyi könyvet, és
a teleházat is be lehet vinni a könyvtárba. A lé-
nyeg az, hogy a hagyományos információhordo-
zók, a könyvek, és a modern információhordozók
és eszközök egy helyen legyenek.

Nos, ez nem fikció. Kelevízen, egy 370 lelkes
településen, ahol 1981-ben megszûnt az alsó tago-
zatos iskola is, okos önkormányzati vezetõk pá-
lyázat útján felújították a szolgálati lakást, ahova
bevitték a könyveket, az eMagyarország számító-
gépeit, de ott van egy asztali foci is a fiatalok
számára, meg még négy tárló mûvelõdéstörténeti
kiállítása, mely a múltat idézi. A Tudás Háza,
merthogy így nevezik a komplexumot, vezetõje
egy munkanélkülivé vált pedagógus, akit az ön-
kormányzat közhasznú munkásként alkalmaz.

Ezzel azt akarom mondani, hogy nemcsak pénz-
kérdés volt az ilyen irányú fejlesztés a falvakban,
hanem elsõsorban szemléleti. Itt, Kelevízen meg-
volt ez a fajta szemlélet és az akarat is. Akárhány-
szor elmegyek a ház elõtt, jólesõ érzés kerít hatal-
mába. Nemcsak azért, mert a ház szülõházam, ha-
nem azért is, mert azt tapasztalom, hogy mindig
van közönsége, látogatója. Ezért gondoltam azt,
hogy ilyen helyekre kellenének az IT-mentorok,
akik a könyvtárosokra jellemzõ szolgálatkészség-
gel, fõhivatásban, a XXI. század lámpásaiként
igazítanák el a betérõket az eljövendõ eMa-
gyarország szoftverlabirintusában és információ-
áradatában.

Varga Róbert

* Az Információs társadalmi esélyegyenlõség – IT-men-
tor program regonális road-show-ján, Kaposváron, 2006.
június 8-án elhangzott elõadás szerkesztett változata


