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A könyvtárak helyismereti
tevékenysége

a helytörténeti kutatásban*

Aligha akad helytörténeti kutató, aki ne venné
igénybe egy vagy több könyvtár helyismereti
szolgáltatásait. Olykor dokumentumokat kér,
máskor bibliográfiai vagy faktográfiai adatok
felõl érdeklõdik, idõnként eligazító információ-
kért fordul valamelyik gyûjteményhez, illetve
annak munkatársaihoz – személyesen, levélben,
telefonon, e-postán –, esetleg közvetlenül, mun-
kahelye vagy otthoni dolgozószobája internetes
terminálján tájékozódik a megfelelõ honlapon.
Nyilvánvaló, közhelyszerû, most mégis hangsú-
lyozandó tény, hogy a helytörténetírás mûvelõi
számára nélkülözhetetlen a könyvtárak helyis-
mereti tevékenysége, nevezetesen – a könyvtári
szakirodalomban használt, jól bevált meghatáro-
zással élve – az adott helyre (egy településre,
közigazgatási egységre, természetföldrajzi tájra stb.)
vonatkozó információk, illetve az õket hordozó
dokumentumok felkutatása, összegyûjtése, feltárá-
sa, rendszerezése, közvetítése és közreadása.

S ha szabad még egy terminológiai problé-
mára utalni, megjegyzendõ, hogy a könyvtárak a
lokális információhordozók három nagyobb cso-
portját különböztetik meg: a helyi tartalmú, va-
gyis az adott helyrõl direkt ismereteket közlõ
dokumentumokat, a helyi kiadványokat (ezek egy
része az adott helyen keletkezett ugyan, de tar-
talmilag nem kötõdik ahhoz), a helyi szerzõk
munkái (közöttük azok is, amelyeknek sem a
tartalma, sem a közzététele nem kapcsolódik a
településhez, megyéhez). Feltétlenül kiemelen-
dõ, hogy ebben az értelmezésben a „helyi” jelzõ
nem a minõségre, hanem mindhárom esetben a
lokális jellegre utal, közelebbrõl arra, hogy a

szóban forgó információ vagy dokumentum ilyen
vagy olyan módon, ilyen vagy olyan mértékben
kötõdik egy adott helyhez. Tehát – példaként
említve – a kiemelkedõ személyiségek (mond-
juk Kodály Zoltán vagy Kossuth Lajos) életé-
nek, munkásságának helyi (jelen esetben: kecs-
keméti, illetve debreceni) vonatkozásai, egy vá-
ros országos, sõt nemzetközi hírû tanintézetének
(a sárospataki kollégiumnak vagy a pécsi egye-
temnek) adatai, egy országos történelmi esemény
(a mohácsi csata, az ónodi országgyûlés stb.)
lokális információi vitathatatlanul tárgyát képe-
zik a könyvtárak helyismereti tevékenységének.
Mint ahogy a helytörténeti kutatásnak is.

Hiszen ez a két fogalom, mármint a helytör-
ténet és a helyismeret, szoros rokonságban áll
egymással, olykor szinonimaként is használják
õket. Mellõzve most a részletesebb definíciót,
elég talán a lényegi különbségekre és az érdemi
azonosságokra utalni. A helytörténet a történet-
tudomány egyik iránya: az adott hely múltját
tanulmányozza, a történeti eseményt vagy jelen-
ségsorozatot a helyi tényezõk összhatásában
mutatja be. Korszerû értelmezésében tartalmilag
átfogó, összetett diszciplína: a társadalmi moz-
gás minden oldalú megközelítésére, rekonstruá-
lására törekszik, sõt a természeti környezet vál-
tozásait is vizsgálja. A helyismeret a könyvtári
gyakorlat része; tematikailag szintén komplex
kategória, idõben pedig egyaránt felöleli a múlt-
ról és a jelenrõl szóló ismereteket. Jól érzékelhe-
tõ eltérés a helytörténeti kutatás és a helyisme-
reti tevékenység között, hogy az elõbbi fõként új
ismeretek teremtésére irányul, az utóbbi viszont
a már meglévõ ismeretek összegyûjtését, rend-
szerezését, hozzáférhetõvé tételét végzi. Ugyan-
akkor balga dolog volna merev határvonalat húzni
a két munkaterület közé, mivel több ponton érint-
keznek egymással, információik jórészt azono-
sak. Könnyen belátható az a sajátos paradoxon
is, hogy a helyi információk (események, doku-
mentumok stb.) megszületésük (könyvtárakról
lévén szó: rögzítésük) pillanatában az adott tele-
pülés, megye stb. múltjának részévé, potenciáli-
san a helytörténeti kutatás tárgyává, illetve for-
rásává válnak.

* Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár
2006. október 5. A leíró statisztika mint a helytörténet
forrása. Fényes Elek-emlékülés
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A helyismeretnek és a helytörténetnek (továb-
bá a harmadik rokonfogalomnak, a honismeret-
nek) közös funkciói is vannak: mindkettõ (illet-
ve mindhárom) hozzájárul az adott hely, és ezen
keresztül az ország, a nemzet múltjának alapo-
sabb megismeréséhez, a jelen gyakorlati problé-
máinak megoldásához, segíti a lokálpatriotizmus,
tágabban a hazafiság érzésének kialakulását és
elmélyülését. Mostanság egy újabb motívum is
társul ezekhez: a globalizáció feltartóztathatat-
lan áramlatában az emberek egy része a helyi
értékekben, a helyi történelmi örökségben keresi
a támaszt, a kapaszkodót, a bizonyosságot.

A magyarországi helyismereti
tevékenység rövid története

Mielõtt kísérletet tennénk annak kissé konk-
rétabb körvonalazására, itt-ott csak felvillantásá-
ra, hogy a könyvtárak helyismereti gyûjteményei,
szolgáltatásai milyen szerepet töltenek, tölthet-
nek be a helytörténeti kutatásban, célszerû egy
röpke pillantást vetni ennek a munkaágnak a
hazai történetére. Magyarországon a felvilágo-
sodás- és reformkori kezdemények, elõzmények
után a lokalitás iránti érdeklõdés a kiegyezést
követõ években, évtizedekben lendült fel. A
polgárosodás és a nemzeti gondolat felélénkülé-
sének, a patriotizmus új tartalommal telítõdésé-
nek következtében kibontakozott, majd fellen-
dült a helytörténeti kutatás, és ennek az áramlat-
nak a sodrában alakult ki a lokális dokumentu-
mok tudatos könyvtári gyarapítása, elõbb a vá-
rosi, megyei és tájmúzeumok könyvtári osztá-
lyaiban, majd a levéltárakhoz kapcsolódóan.
(Volt kivétel is, így a fõvárosi statisztikai hiva-
tal.) Az elsõ és mindmáig legnagyobb, ország-
szerte mintaadó könyvtári helyismereti külön-
gyûjtemény a fõvárosban szervezõdött, az 1914-
ben megnyílt Budapest Gyûjtemény. A két vi-
lágháború között vidéken néhány, jórészt múze-
umi keretben rekedt városi közkönyvtár és a
középiskolák tanári könyvtárai figyeltek oda a
lokális állomány kiépítésére, megõrzésére. A
második világháború után, az ötvenes évek ele-
jén elõször a szegedi és a debreceni egyetemi
könyvtár kezdeményezte az ún. tájanyag feltárá-
sát. Majd a könyvtárügy szocialista átszervezé-
sével egyidejûleg az 1952-ben létrehívott me-
gyei könyvtárak kötelezõen elõírt feladata lett a
helytörténeti dokumentumok és a megyére vo-

natkozó kurrens irodalom teljességre törekvõ
gyûjtése. A munka azonban a megfelelõ szemé-
lyi és tárgyi feltételek hiányában általában ne-
hézkesen indult, csak a következõ évtizedben
történhetett igazi elõrelépés; ekkor újabb jogsza-
bályok születtek – köztük 1960-ban az új
kötelespéldány rendelet, 1964-ben egy igen fon-
tos miniszteri utasítás –, és megváltozott a szak-
mai szemlélet. Közben módosult a szellemi hát-
tér: kiterebélyesedett az újraéledt honismereti
mozgalom, megélénkült a helytörténetírás, az
oktatási reform ismét szorgalmazta helyi infor-
mációk tanítását. A hatvanas évek derekára ala-
kult ki a hazai helyismereti tevékenység fõ ele-
meiben ma is létezõ szerkezete, ahol egy-egy
megyében (és a fõvárosban) a helyismereti gyûj-
tés, feltárás és tájékoztatás elsõdleges bázisa,
centruma a megyei (illetve a fõvárosi) könyvtár.
Ez idõ tájt vált általánossá a felismerés, hogy
ezen a területen a megyei könyvtár szakkönyv-
tári teendõket lát el, és egyedi jellegû informá-
cióanyagának birtokában tudományos szintû tel-
jesítményt nyújthat. Jórészt a helyismereti tevé-
kenység magas színvonalát honorálta mintegy
más évtizeddel késõbb a kulturális kormányzat,
amikor hat megyei és a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárt tudományos gyûjteménnyé minõsített.
A kedvezõ légkör elõnyösen hatott a városi és –
amíg léteztek – a járási könyvtárak helyismereti
tevékenységére is, amely a hetvenes évek elejé-
tõl vett igazi lendületet, sõt egyre több községi
könyvtár is eredményesen próbálkozott a lokális
dokumentumok gyûjtésével és forgalmazásával.
Ezt kívánta, sõt követelte a helyismereti infor-
mációk iránti érdeklõdés növekedése, az igények
tömeges jelentkezése, erõteljes differenciálódása
és földrajzi kiterjedése. Közben – a nemzetközi
tapasztalatokra is figyelve – érlelõdtek, formá-
lódtak, finomodtak e munkaág módszerei. Me-
rõben új helyzetet teremtett a számítógépek
könyvtári alkalmazása és a telematikai hálóza-
tok kiépülése. Az 1997-ben megszavazott CXL.
törvény – elõször ilyen magas jogszabályi szin-
ten – valamennyi megyei, városi és községi könyv-
tár egyik alapfeladataként jelölte meg a helyisme-
reti információk és dokumentumok gyûjtését.

Noha hazánkban a most vázolt történeti okok
folytán a helyismereti szolgáltatások nyújtása
elsõdlegesen a közkönyvtárak feladata, a lokális
információk áramlása többcsatornás. Szintén his-
tóriai okokra visszavezethetõ módon az egyete-
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mi, fõiskolai, az intézményi, a vállalati és a tör-
ténelem viharaiban épen maradt egyházi könyv-
tárak, valamint a múzeumi és levéltári könyvtári
gyûjtemények is tetemes részt vállalnak a hely-
ismereti információellátásból. A Nemzeti alap-
tanterv arra késztette az iskolai könyvtárakat is,
hogy fejlesszék, illetve – ahol nincs – hozzák
létre saját és sajátos helyismereti-iskolatörténeti
gyûjteményeiket. Magától értetõdik, hogy a nem-
zeti könyvtár és az országos szakkönyvtárak –
köztük a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtá-
ra és Levéltára – szintén gazdag és gyakran
hézagpótló lokális anyagot õriznek, ennél fogva
dokumentumaikkal, az ezekre alapozott kiadvá-
nyaikkal, katalógusaikkal stb. nélkülözhetetlenek
a helytörténeti kutatásban.

Mit kínálnak a könyvtárak a helytörténeti
kutatók számára? Nagyon tömören azt válaszol-
hatjuk: forrásokat, segédleteket és feltáró-tájé-
kozódó eszközöket. Kissé bõvebben, de még így
is csak töredékesen kifejtve, a következõket
mondhatjuk.

A helytörténeti források

A helytörténetírás elsõdleges forrásainak szá-
mottevõ hányada a könyvtári gyûjteményekben
található. Mivel a helytörténeti kutatás a forrá-
sok feldolgozása, értelmezése nélkül el sem kép-
zelhetõ, a könyvtári dokumentumok szerepe rend-
kívül jelentõs. A könyvtárak elsõsorban a köz-
lésre, terjesztésre szánt, többnyire nyomtatott
vagy más sokszorosítási eljárással készített írá-
sos, valamint a különféle technikai eszközökkel
elõállított audiovizuális és újabban az elektroni-
kus dokumentumokat, forrásokat õrzik. A kéz-
iratokat és más egyedi információhordozókat csak
akkor, ha azok nem minõsülnek levéltári iratnak
vagy múzeumi tárgynak.

Szinte minden helyismereti különgyûjtemény,
helyismereti állomány gerincét a nyomtatott
könyvek képezik. Közülük leggyakrabban az
eseményekkel, folyamatokkal egyidejûleg kelet-
kezett kiadványokat keresik, használják: például
a politikai röpiratokat, a beszámoló jelentéseket,
a címtárakat, a statisztikai összeállításokat, a
mindenkori földrajzi leírásokat, továbbá a ko-
rábban rögzített információkat újraközlõ forrás-
publikációkat és a visszaemlékezéseket, önélet-
rajzokat. Nagyon fontosak az intézményi, társu-
lati stb. évkönyvek és az iskolai értesítõk, mert

rendszeresen tudósítottak a kiadó szerv, taninté-
zet tevékenységérõl, egyebek között sûrûn kö-
zöltek statisztikai vagy statisztikailag értékelhe-
tõ adatokat; az utóbbiak például többnyire a ta-
nulók névsorát, társadalmi és vallási hovatarto-
zását, sõt egy ideig osztályzatát is feltüntették.
Becses adalékokkal szolgálhatnak a régi naptá-
rak rejtett rovatai, például a hajdani vásárok lis-
tái. Végsõ soron azonban bármelyik könyv for-
rása lehet a helytörténeti kutatásnak, például egy
tudós életrajza a tudománytörténeti, egy írói
monográfia az irodalomtörténeti, egy képes al-
bum a mûvészettörténeti vizsgálódásoknak, egy-
egy helyi kiadó vagy nyomda termékei a könyv-
és nyomdászattörténetnek.

Az idõszaki kiadványok (a periodikumok)
közül a helyi újságok, vagyis a megyei és városi
napi- és hetilapok, valamint a ritkábban megje-
lent, megjelenõ kisvárosi és községi orgánumok,
pártközlönyök, egyetemi és iskolai lapok, válla-
lati híradók stb. forrásértéke a legnagyobb; az
új- és legújabb kor történetének tanulmányozá-
sában nem egyszer vetekszik a levéltári iratoké-
val. Vannak témák, amelyek vizsgálatakor külö-
nösen sokat meríthet belõlük a történész; ennek
bizonyítékaként elég talán három példát felhoz-
ni: a most fellendülõ hazai kultuszkutatás szá-
mára általában több adatot kínálnak a helyi la-
pok, mint a velük egykorú levéltári állagok; a
dualizmus kori pártharcok tényanyagának zöme
szintén a helyi újságokban található meg; a hír-
lapok szépirodalmi, mûvészeti és kritikai rovatai
semmi mással nem pótolható információkat kí-
nálnak az irodalom-, a színház- és a mûvészet-
történészek számára. A helyi folyóiratok közle-
ményei szintén sok egyidejû adatot tartalmaz-
nak, és némelyikük – fõként a helytörténeti-hon-
ismereti periodikumok – forráspublikációi is
fokozott figyelmet érdemelnek. Minekutána lo-
kális tartalmú cikkek nemcsak a helyi lapokban,
hanem máshol, fõleg a fõvárosban és a szomszé-
dos megyékben, településeken közreadott orgá-
numokban is szép számmal napvilágot láttak és
látnak, a fõvárosi mintát követve szinte minden
megyei és számos városi könyvtár létrehozta a
lapkivágat-gyûjteményét, és erre biztatjuk a ki-
sebb önkormányzati és az iskolai könyvtárak
kezelõit is. A lapkivágatok hasznos segítséget
nyújthatnak, hiszen az eredeti újság, folyóirat
rendszerint nincs meg az adott könyvtár állomá-
nyában. Mivel a vidéki közkönyvtárak túlnyomó
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többsége viszonylag friss keletû (ötven-ötven-
egynéhány éves) intézmény, a régebbi helyi idõ-
szaki kiadványok eredeti példányai, évfolyamai
csak elvétve vannak meg az állományukban, és
a mûködéssel egyidejûleg keletkezett, kurrens
anyagból sem mindenütt sikerült hézagmentes
gyûjteményt kialakítani, a nagyobb és anyagilag
erõsebb könyvtárak komoly erõfeszítéseket tet-
tek a pótlásukra. Ennek leggyakoribb módszere
a mikrofilmek beszerzése, ritkábban a folyóiratok
számainak fénymásolása volt. Akár a mikro-, akár
a fénymásolat jelentõsége rendkívüli: a helytör-
téneti kutató számára lehetõvé teszik a helyben
nem fellelhetõ, tehát csak nehezen hozzáférhetõ
vagy éppen valamilyen okból fokozottan óvott
periodikumok használatát, megtakarítva ezzel
tetemes idõt és energiát. Az újabb mikrofilm-
leolvasó berendezések egyes típusai fénymáso-
latok készítésére is alkalmasak. Természetesen a
mikrofilmre könyvek, könyvrészletek, kéziratok,
képek stb. is átmásolhatók. Bár még ma is ren-
delnek a könyvtáraink mikrofilmeket, az imént
használt múlt idõ nem véletlen: ismertté vált
ugyanis egy korszerûbb, biztonságosabbnak lát-
szó technika, a digitalizálás, és ahol csak tehe-
tik, részben az eredeti példányokról, részben (és
egyelõre nagyobb arányban) a mikrofilmekrõl
elektronikus változatot készíttetnek vagy készí-
tenek. S így – az internet jóvoltából – még szé-
lesebb körben, még több kutató számára elérhe-
tõvé tehetik a helyi lapokat.

Valamennyi aprónyomtatvány történeti forrás,
hiszen mind az eseményekkel egyidejûleg kelet-
kezett. Egy-két példa a felhasználhatóságukra: a
prospektusok, kollektív szerzõdések az üzemek,
vállalatok mûködésérõl, a színlapok egy-egy
színház történetérõl, a plakátok, röplapok a po-
litikai élet mozzanatairól, a gyászjelentések a
helyi személyekrõl stb. tartalmazhatnak fontos
adatokat. A térképek a földrajzi, közigazgatási
és egyéb változásokról tájékoztatják a kutatókat.

Nemigen szükséges hangsúlyozni a könyvtá-
rak birtokában lévõ kéziratoknak, különösen a
jelesebb személyiségek (politikusok, írók, tudó-
sok, fõpapok stb.) hagyatékainak forrásértékét.
Közkönyvtáraink igyekeznek a kéziratos (gép-
iratos, újabban inkább printelt) helyismereti-hely-
történeti dolgozatok megszerzésére és megõrzé-
sére is; ezekben számos részlet – pl. szociológiai
felmérések eredményei, táblázatok, képek, levéltá-
ri dokumentumokból átemelt szövegek – történeti

kútfõnek minõsülhet, akárcsak bizonyos megköze-
lítésben maga az egész munka. Talán itt említen-
dõk a könyvekben és idõszaki kiadványokban fel-
lelhetõ egykorú kéziratos feljegyzések, possessorok.
Már a híres tulajdonosok névaláírásai is érdekesek
lehetnek, akárcsak a dedikációk, és még többet
ígérnek a helyi vonatkozású margójegyzetek, vagy
a régi szokás szerint a naptárakba beragasztott üres
lapokra rótt háztartási, gazdasági adatok, netán
idõjárási megfigyelések.

A vizuális kultúra hatókörének bõvülése és
ennek nyomán a történetírásban bekövetkezett
szemléletváltozás magával hozta, hogy a hely-
történeti kutatásban is egyre jobban elõtérbe
kerülnek az ikonográfiai források. Az egykorú
képes ábrázolások közül a könyvtárak gyûjtõkö-
rébe elsõsorban a nyomdai úton készült, terjesz-
tésre szánt állóképek tartoznak: nevezetesen a
sokszorosított metszetek és más grafikák, a pos-
tai képes levelezõlapok, a könyvekben és az
idõszaki kiadványok hasábjain megjelent képek
kivágatai stb. Szinte mindenhol gyûjtik a fény-
képeket, sõt több könyvtárban fotólaboratóriu-
mot is felállítottak. Néha egy-egy kis falusi
könyvtárban is szép fényképgyûjteményre cso-
dálkozhat rá a látogató.

A helyismereti hangdokumentumok gyarapí-
tását a könyvtárak egy ideig nem szorgalmazták,
sokáig a helytörténeti kutatók sem érdeklõdtek
irántuk. Fordulatot hozott ezen a téren az oral

Pucér aktivisták kampányolnak a könyv-
tárért. Meztelenül kampányolnak a Devon
megyei olvasók azért, hogy a helyi önkor-
mányzat ne zárassa be a könyvtárukat.

Az angliai Devon megye önkormányzata
szerint a helyiek nem olvasnak eleget ah-
hoz, hogy megérné fenntartani a területi
könyvtárfiók-hálózatot, ezért úgy döntöttek,
12 fiókot megszüntetnek közülük. Az egyik
fiók, a Kingsteignton Könyvtár olvasói azon-
ban igazságtalannak érezték a döntést, ezért
kampányba fogtak könyvtáruk megmenté-
séért – közölte a BBC. Az ilyenkor meg-
szokott petíciózás mellett – amelyet több
mint ezren írtak alá –, a figyelemfelkeltés
egyéb módjaként posztert is készíttettek,
amelyen meztelenül állnak ki kulturális igé-
nyeikért. (forrás: velvet)
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history meghonosodása, másik irányból pedig a
könyvtári zenei részlegek létrejötte. Az utóbbiak
technikai bázisán megindult, majd kiterjedt a
helyi rendezvények (hangversenyek, nagygyûlé-
sek, konferenciák stb.) hanganyagainak, a helyi
alkotók, kórusok, zenekarok, versmondók mû-
veinek, mûsorainak hanglemezen, hangszalagon
történõ rögzítése, illetve rendszeres hallgatása.
Sok-sok interjút, visszaemlékezést is hangsza-
lagra vettek, amelyek a közelmúlt történései-
rõl, politikai fordulatairól, a különbözõ társa-
dalmi rétegek, csoportok életmódjáról stb. árul-
nak el személyes, ám más forrásokkal össze-
vetve hitelesíthetõ információkat. Jó néhány
megyei, városi és községi, itt-ott az iskolai
könyvtár megoldotta a helyi rádiók lokális
jellegû mûsorainak (pl. közéleti viták, hely-
történeti beszélgetések) õrzését.

Az audiovizuális dokumentumok egyre nö-
vekvõ csoportját alkotják a videofelvételek, ide-
értve a helyi televíziók adásainak és az országos
csatornák helyi tartalmú, vonatkozású mûsorai-
nak fel- vagy átvételét is. Jóval kevesebb a ha-
gyományos mozgófilm, bár némelyik könyvtár
ilyeneket is tart, sõt régebbi filmhíradókból,
dokumentumfilmekbõl, esetleg játékfilmekbõl
megpróbálják kimásoltatni a helyi részleteket.

Az utóbbi években a helytörténeti kútfõk egy
új, meglepõen gyors ütemben gazdagodó cso-
portja jön létre a könyvtárakban. A számítógép-
pel elõállított és csak annak segítségével olvas-
ható, nézhetõ elektronikus dokumentumokról van
szó. Ezek egy része korong alakot ölt (CD-ROM,
DVD). Mások csak terminálon érhetõk el, több-
nyire ingyen, minden megkötés nélkül (pl. a helyi
on-line-újságok), ritkábban külön regisztrációval,
netán térítés ellenében. Némelyik dokumentum
csak szöveges (írásos) információkat tartalmaz,
mások vizuális anyagot (álló- és/vagy mozgóké-
peket) is, sõt mindez hangrögzítésekkel is kom-
binálható. A könyvtárak fontos feladatuknak te-
kintik a helyi tartalmú elektronikus lemezek
összegyûjtését, a hálózaton keringõ lokális in-
formációk archiválását – ha ez technikailag, jo-
gilag és pénzügyileg lehetséges –, de legalább a
címek (weboldalak) regisztrálását. Sajátos alcso-
portot képeznek a korábban, ha úgy tetszik ha-
gyományos formában elõállított információhor-
dozók digitális másolatai. Az idõszaki kiadvá-
nyokéról már szó esett, de természetesen a nyom-
tatott és kéziratos könyvek, az aprónyomtatvá-

nyok, a térképek, az egyedi kéziratok, az iko-
nográfiai források, a hangfelvételek, az audiovi-
zuális dokumentumok szintén digitalizálhatók és
internetre tehetõk. Ezúttal csak két példára szo-
rítkoznánk: a megyei és városi könyvtárak pá-
lyázati támogatással szép válogatást tettek közzé
képeslevelezõlap-gyûjteményeikbõl; országos
elismerést váltott ki, hiszen helyismereti-hely-
történeti szempontból kivételes jelentõséggel bír
a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának az
a szándéka, hogy a hazai helységnévtárak elekt-
ronizált változatát közrebocsássa. A kulturális
örökség ilyetén védelmére egyébként nemzetkö-
zi és nemzeti programok születnek, a magyar-
országiban – amelyet tavaly dolgoztak ki – kellõ
hangsúlyt kapott a lokális értékek, tehát a helytör-
téneti források digitalizálása. Kíváncsian várjuk, az
igazán szép tervek mikor válhatnak valóra.

A kutatási segédletek

Mielõtt egy helytörténeti kutató hozzáfog a
kiválasztott téma tanulmányozásához, azaz a
számba jöhetõ és elérhetõ források feldolgozásá-
hoz, tájékozódik a már megjelent közlemények-
rõl, a hozzáférhetõ adatokról. Késõbb, kutatás
közben, sõt a megfogalmazás során, akár annak
végsõ stádiumában is szüksége lehet egy-egy
információra, netán ellenõriznie kell valamit.
Munkájának bármely szakaszában hathatós se-
gítséget kaphat a könyvtáraktól, azok munkatár-
saitól vagy otthonról is tanulmányozható adat-
bázisaiból. Hiszen a tájékozódás alapvetõ segéd-
eszközei – a bibliográfiák, a lexikonok, az adat-
tárak, az életrajzi kötetek, az egyetemes és or-
szágos történeti szintézisek stb. – a nyilvános
könyvtárakban bárki számára rendelkezésre áll-
nak. A kifejezetten lokális segédletek két na-
gyobb és egy átmeneti csoportját szokás megkü-
lönböztetni. Az elsõbe a regionális tagolású, ám
az egész országot felölelõ összeállítások sorol-
hatók: pl. a most ünnepelt Fényes Elek geográ-
fiai szótára, Bodor Antal sokat bírált, ám sokkal
gyakrabban forgatott helyismereti könyvészete,
Mészáros István történeti topográfiája a magyar-
országi középszintû oktatási intézményekrõl. A
másik kategóriába az egy-egy megyérõl vagy
településrõl, természetföldrajzi tájegységrõl ké-
szült összeállítások sorolhatók: a szép számmal
gyarapodó város- és községtörténeti monográfi-
ák, a helyi útikalauzok, a múzeumi vezetõk, a
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régészeti leletkataszterek, a
megyei statisztikai év-
könyvek stb. A kettõ kö-
zött helyezhetõk el azok az
országos sorozatok, ame-
lyeknek kötetei egy-egy
megyét vagy települést
mutatnak be, többnyire át-
fogó jelleggel: példaként
említhetõk a Borovszky-
féle vállalkozás közismert
darabjai, vagy a közelmúlt-
ból a jogos kritikával ille-
tett, mégis nélkülözhetet-
len Magyarország megyei
kézikönyvei címû sorozat, illetve a nemrég be-
fejezett Száz magyar falu könyvesháza címet
viselõ válogatás. A sûrûn használt lokális kézi-
és segédkönyvek egy része már digitalizált for-
mában is a kutatók kezébe kerülhet: gondoljunk
például az imént említett Borovszky-sorozatra,
Vályi András országismertetõ leírására, Az Oszt-
rák-Magyar Monarchia írásban és képben címû
hatalmas opusra. Könyvtáraink az elmúlt évek-
ben meglehetõsen sok és színvonalas helyisme-
reti-helytörténeti bibliográfiával és kronológiá-
val jelentkeztek, és egyre divatosabb mûfaj –
retrospektív és kurrens változatban egyaránt – a
helyi ki kicsoda, vagyis életrajzi gyûjtemény.
Megfigyelhetõ ugyanakkor, hogy a könyvtára-
ink e téren is a könnyebben szerkeszthetõ, haté-
konyabb és többféle, gyorsabb visszakeresést
biztosító elektronikus megoldásokat részesítik
elõnyben, azaz mind több intézményben bibli-
ográfiai, kronológiai és életrajzi adatbázisokat
építenek. Feltétlenül ki kell még térni arra is,
hogy a helytörténészek magától értetõdõ módon
támaszkodnak más szerzõk helytörténeti tanul-
mányaira, esszéire, ismeretterjesztõ publikációi-
ra. Ezek elsõdleges helye szintén a könyvtárak
helyismereti gyûjteményeiben van, bár a
kötelespéldány-szolgáltatás érthetetlen hézagai
miatt a helyi kiadványok egy részének beszerzé-
se, egyáltalán felderítése komoly, olykor leküzd-
hetetlen nehézségekbe ütközik.

Ritkán emlegetett, ám nagyon fontos szerep
az, amelyet a könyvtárak, fõleg a közkönyvtárak
a helytörténeti kutatás eredményeinek közvetíté-
sével, népszerûsítésével töltenek be. A kutatás
publikációs termékei – könyv, cikk, multimédia
stb. –, a kutatás által feltárt új ismeretek a nyil-

vános könyvtárakon keresztül a lakosság min-
den rétegéhez, csoportjához, egyedéhez eljuthat-
nak, a könyvtárközi dokumentumellátás kereté-
ben a megye- és országhatárokat is átléphetik.
Az internet megnyitja az utat mindenfelé, segít-
ségével a helytörténeti információk, mûvek elvi-
leg a világ bármely pontjára eljuthatnak.

A helyismereti állomány sokrétû, színvonalas
feltárása elõfeltétele annak, hogy a helytörténeti
kutatók megfelelõen tudjanak tájékozódni a
könyvtárban található forrásokról, segédletekrõl
és feldolgozásokról. A könyvtárosok eredendõ
feladata a földrajzi, a tartalmi (a tematikai) és az
idõrendi megközelítés lehetõvé tétele. Korábban,
igen-igen sokáig cédulakatalógusokat szerkesz-
tettek, bizonyos dokumentumfajtáknál (fõként az
aprónyomtatványoknál és az önálló képeknél)
viszont az ún. önfeltáró módszer, vagyis az el-
rendezés módja helyettesítette a katalógust. Gyö-
keres változást, lényeges elõrelépést hozott a
számítógépek könyvtári térhódítása, az integrált
könyvtári rendszerek megalkotása és alkalmazá-
sa. Ma már bármelyik könyvtár megteheti – ha
van rá pénze –, hogy egységes, ún. integrált
katalógust, szaknyelven bibliográfiai adatbázist
hoz létre. Kiiktatható a sok karton, elég a doku-
mentum (vagy részdokumentum – például egy
cikk vagy kép) adatait egyszer rögzíteni, a meg-
felelõ program garantálja a több szempontú
visszakeresést: pl. a gép akár tucatnyi vagy még
több tárgyszót is elbír, vagy egy könyvbõl akár
az összes földrajzi név kivetíthetõ. A programok
ugyanis alkalmasak nagy tömegû bibliográfiai
és faktográfiai információk, vagy akár a külön-
féle dokumentumok teljes szövegének, kép- és
hanganyagának tárolására és részletekig hatoló
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visszakeresésére. Az egyes könyvtárak gépi ka-
talógusai és adattárai a hálózati összeköttetés
révén elvileg bárhol elérhetõk, egymással össze-
kapcsolhatók, és megyei, városi vagy országos
közös katalógusok, adatbázisok építhetõk. A te-
lematikai forradalom, az internet léte kiváló esélyt
kínál arra, hogy a helyismereti-helytörténeti in-
formációk – elsõsorban a könyvtárak közvetíté-
sével – kitörjenek az évszázados elszigeteltség
(vagy amivel oly sokáig és méltatlanul vádolták:
a provincializmus) állapotából, és a nemzeti, sõt
az egyetemes információáramlás szerves részé-
vé váljanak.

A kutatás könyvtári mûhelyei

A könyvtári gyûjteményekben tárolt lokális
források és a helytörténeti irodalom eljuttatása a
kutatókhoz, érdeklõdõkhöz többnyire nem köz-
vetlenül, hanem a könyvtárosok közbeiktatásá-
val történik. A helytörténeti tájékoztatás szerves
része a könyvtárak tájékoztató szolgálatának.
Módszerei, formái nem mutatnak sajátos voná-
sokat; tartalma, színvonala azonban igen. A hely-
történeti kutatással kapcsolatos igények zöme
magas szintû, a tudományos alkotómunka folya-
matában születik. Magától értetõdik, hogy ezek-
nek az igényeknek a kielégítése csak akkor le-
hetséges, ha a helytörténeti tájékoztatás színvo-
nala is a kellõ, magas színvonalon áll, ha a szak-
tájékoztatók a kutatók hozzáértõ partnerei.

Fontos lépés a partneri viszony kialakításá-
hoz vezetõ úton, ha a helyismereti munkával fog-
lalkozó könyvtárosok maguk is végeznek kutató
tevékenységet: tudományos értékû bibliográfiá-
kat, kronológiákat, adattárakat, szemelvénygyûj-
teményeket állítanak össze, forráspublikációkat
szerkesztenek, rendeznek sajtó alá, helytörténeti
dolgozatokat, cikkeket írnak, elektronikus kiad-
ványokat készítenek stb. A tudományos kutatás
kedvezõen hat vissza a gyarapító és feltáró mun-
kára is, egyik hatékony formája a könyvtárosok
továbbképzésének, és a helytörténeti publikáci-
ók jelentékeny mértékben hozzájárulnak a könyv-
tárak és a könyvtárosok társadalmi presztízsé-
nek emeléséhez. A nemzetközi és a hazai ta-
pasztalatok arról tanúskodnak, hogy a szakkönyv-
tárak munkatársai leginkább a szóban forgó szak-
terület témái, a könyvtárostanárok az iskola- és
neveléstörténet felé vonzódnak, az általános gyûj-
tõkörû tudományos és közkönyvtárakban dolgozó

kollégák meg fõként a könyv-, a nyomda-, a saj-
tó-, a tágabban értelmezett mûvelõdéstörténet,
olykor az eszmetörténet iránt érdeklõdnek. Szin-
te kötelezõ, de mindenképpen nemes, szép és
hálás feladat az adott könyvtár, illetve az adott
település, megye könyvtári kultúrája (a különfé-
le könyvtártípusok, az olvasókörök, a helyi szak-
sajtó, a könyvtárosképzés helyi intézményei stb.)
történetének feltárásában való intenzív részvétel.
Így teljesedik ki az a szolgálat, amelyet egy-egy
könyvtár a lokális információk és dokumentumok
összegyûjtésével, rendszerezésével, közvetítésével
és közreadásával vállal.

Bényei Miklós

Most:
kell-e az ETO?

Amikor 1999 õszére végképp kiürült az ETO-
korszerûsítést finanszírozó NKA-pályázatból
származó „házipénztár”, az ETO ügyét „gond-
nokoló”, a KMK-hoz (új szakmabeliek kedvé-
ért: Könyvtártudományi és Módszertani Központ)
tartozó könyvtártudományi és módszertani osz-
tály vezetõje és témafelelõs munkatársa afféle
kiáltvánnyal fordult a Katalist levelezõlistán a
„szakmai közvéleményhez”. Kell-e az ETO gépi

adatbázisa? – kérdezték. (A vélemények összeg-
zését l. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2000.
márciusi számának Mûhelykérdések rovatában:
Kell-e még az ETO? címmel)

Akkoriban a könyvtárosjelöltek még azt
mondhatták, ha a tezaurusz volt államvizsga-
tételük, hogy Magyarországnak nincs nemzeti te-
zaurusza. (Így beszélniük sem kellett róla...)

Ma van, noha szinte naponta változik, fejlõ-
dik, mint a nyelvünk, fogalmi-logikai, értelme-
zési rendszerünk. És része, applikált eleme az
ETO.

Ezért is van kitüntetett szerepe annak, hogy
16 év után, hosszas elõkészítõ csapatmunka ered-
ményeként megjelent az ETO merõben új felfo-
gású teljes kiadása, nagyjából 62 ezer segéd- és
fõtáblázati jelzettel.

Két fontos tartalmi feltáró mûszer a könyvtá-
rosok kezében: ETO és tezaurusz. Egy hierar-
chikus és egy relációs rendszer.

Mindkettõhöz ezer szállal kötõdik Ungváry

Rudolf, a Köztezaurusz megalkotója, aki lelke-
sen érvelt 1999-ben az ETO mellett.
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Tõle idézünk:
...
„3. Az ETO a szerkezete alapján mono-

hierarchikus, a használata alapján prekoordinált,

az információkeresõ nyelv típusa alapján mes-

terséges nyelven alapuló, a gyûjtõköre alapján

egyetemes, a szerepe alapján pedig generalizáló

(szintetikus) osztályozási rendszer.

Vele szemben vannak a többnyire polihi-
erarchikus, posztkoordinált, természetes nyelven
alapuló, túlnyomórészt speciális, individualizáló
(analitikus) tárgyszavas és deszkriptoros infor-
mációkeresõ nyelvek.

A kétfajta rendezõ rendszer nem helyettesíti
egymást, hanem kiegészíti. A korszerû könyvtá-
rakban általában együtt használnak osztályozási
rendszert és információkeresõ nyelvet, az elõbbi
esetében jelentõs részben az ETO-t. Mindezen
az eltelt évtizedek számítástechnikai fejlõdése
érdemben semmit sem változtatott, sõt – nem-
zetközi téren – újabban tapasztalható a Tizedes
Osztályozás és az ETO térnyerése. Ez annak
köszönhetõ, hogy számos integrált könyvtári
adatbázisrendszerben kialakították a mesterséges
nyelven alapuló hierarchikus osztályozási rend-
szert kezelni tudó modulokat. A világ összes
jelentõs nemzeti és nemzetközi adatcsere-formá-
tumában kialakították az ETO, ill. a TO kezelé-
sére alkalmas adatmezõket. Mindez az eltelt tíz
év fejleménye.

4. A magyar ETO tönkre fog menni.

Magyarországon a legjobb úton vagyunk ah-
hoz, hogy az a közel százéves, a hozzáértõ el-
mékben, az oktatásban és a könyvtárak kataló-
gusaiban felhalmozódott szellemi érték, mely a
„nemzet csinosításának” egyik jellegzetes, spe-
ciális szakmai eleme, és amely az ETO alkalma-
zásának kultúráján alapszik, jóvátehetetlenül
megsemmisüljön.

Ennek a szégyenteljes folyamatnak nincsenek
anyagi okai. A nemzetközi konzorciummal való
kapcsolattartás és a rendszeres karbantartás és
szerkesztés költségei eltörpülnek az osztályozási
rendszer hazai jelentõségéhez képest.

Az ETO magyarországi lassú megsemmisü-
lésének oka a félretájékozottság.

A könyvtáros és dokumentátor szakma jelen-
tõs része a számítástechnikai kihívással birkóz-
va, anyagilag és szakmai értelemben lelkileg
nagyrészt magára hagyva súlyos szakmai önér-
tékelési válságban van, és nem lép fel kellõ

határozottsággal a hazai könyvtárosság szellemi
eredményeinek védelmében. Egy kisebb része
éppen a legújabb számítástechnikai eredmények
adaptálásával van elfoglalva; ebben megélt in-
dokolt sikerélményei következtében érthetõen
nem érzékeli, milyen veszteségek fenyegetik azt
a szakmát, melyet maga is mûvel, és amelynek
állapota majd a saját sorsát is befolyásolja. Mind-
ezek következtében nincs megfelelõ, határozott
információáramlás és nyomásgyakorlás az ETO
védelmében a kulturális politikát befolyásoló
szereplõk irányában. Az így kialakuló tájékozat-
lanság végzetes hatással van azokon a helyeken,
ahol ebben az ügyben érdemi, magas szintû
döntést kellene hozni.

Ki kell mondani és képviselni kell az ETO-
val kapcsolatban a következõket:

• Nem igaz, hogy az ETO a számítástechni-
ka, az automatizált adatbázis-kezelõ rendszerek
környezetében korszerûtlen osztályozási rendszer.
Éppen ellenkezõleg: számítógépes környezetben
sokkal inkább kihasználhatók a benne rejlõ lehe-
tõségek.

• Nem igaz, hogy az ETO az automatikus
indexeléssel, ill. a tárgyszavas és deszkriptoros
információkeresõ nyelvekkel (a tezauruszokkal)
szemben korszerûtlen rendezõ rendszer. Errõl már
csak azért sem lehet szó, mert a kétfajta rendezõ
rendszer (a prekoordinált osztályozási rendsze-
rek és a posztkoordináltan használandó informá-
ciókeresõ nyelvek) a priori teljesen különbözõ,
egymást ellentétesen kiegészítõ eszköz a tarta-
lom feltárására. Ugyanannyira nem játszhatók ki
egymással szemben, ahogy az országúti vagy a
vasúti közlekedés sem szemlélhetõ úgy, hogy
melyik a korszerûbb. Mindkettõre elengedhetet-
lenül szükség van.

• Nem igaz, hogy az internet és a mai, rugal-
mas felhasználói felületekhez szokott végfelhasz-
nálóknak idegen és alkalmatlan volna az ETO.
Ez kizárólag az adatbázis-kezelõ rendszeren
múlik. Ellenkezõleg: a korszerû felhasználói fe-
lületen sokkal inkább felhasználóbarát módon
lehet érvényesíteni az ETO könnyû és egyszerû,
például természetes nyelvû, a végfelhasználó által
szívesen vett kezelését.

5. Az ETO fejlesztését csak központilag lehet

sikeresen megoldani.

Ennek a fejlesztésnek az ETO-t nemzetközi
szinten karbantartó konzorciumhoz kell szoro-
san kapcsolódnia.
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A konzorciummal való kapcsolattartáshoz
szükséges – valójában nevetségesen kis – össze-
get, továbbá a rendszeres karbantartáshoz és a
karbantartással megbízott személy fizetéséhez
szükséges ugyancsak nem nagy összeget nem
folytonosan megújítandó pályázatok útján, ha-
nem állandó, a kulturális tárca költségvetésébe
beépített összeg alapján kell fedezni, mert ennek
a munkának a természete ezt az állandó támoga-
tást megköveteli.

A rendszeres karbantartáson és szerkesztésen
túlmenõ eseti nagyobb munkák (pl. újabb kö-
zépkiadás, a teljes kiadás felújítása stb.) anyagi
fedezetének elõteremtésére részben pályázati,
részben hosszútávon betervezett miniszteriális
alapokra kell támaszkodni.

Annak érdekében, hogy erre egyáltalán kilá-
tás nyíljék, egyrészt

• mindazokat, akiknek egyáltalán befolyásuk
van a döntési helyzetben levõ közszereplõkre,
határozott és személyre szóló formában, megfe-
lelõ személyi stratégia kidolgozása alapján arra
kell késztetni, hogy befolyásukat az ETO érde-
kében latba vessék;

• ésszerû, takarékos, a tényleges munkára
koncentráló munkaköri-szakmai tervet és rend-
szeres költségvetést kell készíteni a nemzetközi
konzorciummal való kapcsolattartás és az ETO-
állomány szerkesztési-karbantartási munkáinak
folyamatos megvalósítására, hogy a szakági dön-
téshozók meggyõzhetõk legyenek a költségek
központi fedezésének szükségességérõl;

• a nagyobb fejlesztések (kiadási munkák, tel-
jes kiadás adatállományának összegyûjtése, na-
gyobb volumenû fordítási és terminológiai mun-
kák) érdekében hosszabb távú munkatervet és költ-
ségvetést kell készíteni a lehetséges központi és
pályázati források párhuzamos feltárásával.

6. Az ETO szép.

Szép, mint minden, ami szervesen, emberek
ezreinek hozzáértõ, évszázados közremûködésé-
vel született. Az ETO mára a magyar szakmai
kultúra közkincse lett.

Az évezred elsõ évtizedében fog eldõlni, hogy
a jelenlegi igazgatás hogyan vonul be a magyar
kultúrtörténetbe: mint akik elpocsékoltak vagy
megmentettek valamit.”

*
Jó-e a könyvtáraknak és az olvasóknak az ETO,

errõl folynak viták, amiket vélhetõen az ismeret-

rendszerezésre áhítozók döntenek majd el. (fl)

Nagykönyvtári összevonásokról
… A kormányhatározat szerint több olyan intézmény is az
Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá kerül, amely-
nek mûködéséért jelenleg más szaktárca felelõs. Az Országos
Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ az agrártár-
cától kerül át. Információnk szerint úgy, hogy a pénzhiány miatt
jövõre több tucat munkatársuktól kell megválniuk.

Az elõirányzott átszervezések is megakadtak. Az intéz-
mények bebizonyították, hogy nem várható megtakarítás az
Országos Széchényi Könyvtár, az Országos Idegennyelvû
Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
összevonásától. Az intézmények bírják a miniszter ígéretét,
hogy a kormány elé viszi a javaslatot, ne egyesüljön a három
intézmény. Ugyanakkor a Magyar Természettudományi Mú-
zeum már ki is ürítette az Országos Pedagógiai Múzeummal
közös Könyves Kálmán úti társbérletének egy részét, hogy el
tudják helyezni a pedagógiai könyvtárat, amelynek ki kell
költöznie a Honvéd utcából, ahol a minisztérium albérlõjeként
mûködött. A könyvraktárakat a Természettudományi Baross
utcai épületébe viszik, de az elhelyezés csak ideiglenes.
Matskási István, a múzeum fõigazgatója elmondta: eddig a
volt Ludovika épületét kétharmad részben tették lakhatóvá.
Ha az egész rekonstrukció megvalósul, a Természettudomá-
nyi Múzeum minden más telephelyét át tudja majd adni, és
a pedagógiai könyvtárnak megfelelõ helye lesz.

Az Országos Széchényi Könyvtár nem bánja, hogy a pro-
filjától idegen könyvtárakat nem kell befogadnia. Annál in-
kább örül annak, hogy saját kezébe veheti a nemzeti értékek
világhálón való megjelenítésének ügyét. Monok István fõigaz-
gató arról tájékoztatta lapunkat, hogy lezárultak a tárgyalá-
sok: az OSZK része lesz az eddig a gazdasági tárca felügyelte
Neumann-ház, amelynek egyik fõ eleme a Bibliotheca
Hungarica Internetiana néven mûködõ nemzeti szövegtár. Így
megszüntethetõ lesz a párhuzamosság a magyar kultúra jelentõs
értékeit az interneten elérhetõvé tevõ és eddig is a nemzeti könyv-
tárhoz tartozó Magyar Elektronikus Könyvtárral.

A szakmai szervezetek régóta küzdenek azért, hogy a
legfontosabb kulturális intézmények kapjanak különleges stá-
tust. - A múzeumok egészen addig lelkesen támogatják, hogy
legyenek közöttük nemzeti intézmények, amíg meg nem kell
nevezni a kiválasztottakat - kommentálja a helyzetet egy
szakértõ. A Magyar Állami Operaház, a Magyar Nemzeti
Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Színház, az
Országos Széchényi Könyvtár és a Szépmûvészeti Múzeum
helye biztosnak látszik azok között, amelyek az Országgyûlés
által meghatározott költségvetés szerint, jogszabályba foglalt,
világos feladatleírás alapján önálló gazdálkodást folytathat-
nak majd. (Mikulás Gábor tallózója – Katalist. Teljes cikk:
http://www.nol.hu/cikk/420808/)



12  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. október

NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

Nyílt nap az Országos
Idegennyelvû Könyvtárban

Szeptember 26-án nagy sikerrel rendezte meg
immár tradicionális nyílt napját az Országos
Idegennyelvû Könyvtár (OIK).

Az Európa Tanács kezdeményezésére 2001-
ben, a nyelvek európai éve alkalmából jelölték
ki a nyelvek európai napját. Azóta szeptember
26-án számos országban állami és civil szerve-
zetek események egész sorával hívják fel a fi-
gyelmet a nyelvek sokszínûségére, az élethosszig
tartó nyelvtanulásnak és a nyelvtudás szinten
tartásának fontosságára. Ehhez csatlakozott egész
napos rendezvényeivel az OIK, és ünnepelte így
is fennállásának ötvenedik évfordulóját.

A könyvtár fõigazgatója, Mender Tiborné

köszöntötte a megjelenteket, majd Schneider

Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
szakállamtitkára nyitotta meg a programokat,
melyek sorában az elsõ a nagy érdeklõdést ki-
váltó, Könyvtári szolgáltatások multikulturális

környezetben címû konferencia volt. (Errõl az
írás második részében bõvebben is beszámolunk.)

Ezt követõen nyílt meg az Alkotó könyvtáros

címû sorozat elsõ bemutatója, Engel Judit

akvarellkiállítása. A Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) gödöllõi vándorgyûlésén látottak
adták az ötletet, hogy a könyvtár az egyesülettel
összefogva, a könyvtáros pálya vonzóbbá tétele
és társadalmi presztízsének emelése érdekében
teremtsen rendszeres bemutatkozási lehetõséget
a legkülönbözõbb alkotó tevékenységeket ûzõ
könyvtárosoknak.

Az OIK zenemûtárának munkatársa, Engel
Judit Egerben többször mutatkozott be csopor-
tos és önálló tárlatokon. Erre a kiállításra fõként
városokat ábrázoló akvarelljeibõl válogatott, s ez
a témaválasztás jól illett a nap koncepciójához.

Mivel az OIK a nemzetiségek könyvtári ellá-
tásának felelõse is, magától értetõdött, hogy hat
magyarországi kisebbség hagyományõrzõ mûsora
szerepelt a rendezvények között. Horvát, lengyel,
német, román, szerb és szlovák csoport fogadta
el a felkérést, zenével, tánccal tették színesebbé

a napot a szépen kialakított, fedett belsõ udva-
ron. A hangulat pillanatok alatt felforrósodott, a
vendégek csak a helyszûke miatt nem ropták a
táncot, de még a lépcsõház ablakából is lógtak.

A program részeként Fuhl Imre Nemzetiségi

életképek címû fotókiállítását is megtekinthették
a látogatók.

A nyelv egy másfajta értelmezése is elõtérbe
került a Siketek és Nagyothallók Országos Szö-
vetségével kialakított jó kapcsolat révén. „A kéz

értelmet szül” – jelnyelvi elmélkedés jelnyelven

címmel elõször személyes tapasztalataikról be-
széltek az elõadók – természetesen jelnyelven,
amit tolmácsok fordítottak beszélt nyelvre. Majd
a siket és a halló gyermekek fejlõdését, nevelé-
sét, oktatását és ezek különbségeit mutatta be
Juhász Ferenc. Sáfrány Margit az irodalmi
mûvek jelnyelvi adaptációjának folyamatáról és
módszereirõl beszélt személyes tapasztalatai alap-
ján, s végül irodalmi bemutató és jóízû beszél-
getés következett.

Az OIK egy másik sorozatot is útjára indított,
az idei nyáron elõször hirdette meg mûfordítási
pályázatát. A feladat Philip Larkin angol költõ
Leave címû versének magyarra ültetése volt. A
beérkezett pályamûveket háromtagú zsûri érté-
kelte, melynek állandó elnöke Lator László. Az
ünnepélyes eredményhirdetés meglepetést oko-
zott, hiszen az elsõ díjat lényegében egy paródia
kapta. A fordító a XIX. századi magyar költé-
szet eszközkészletét mesterien használva magya-
rította a mûvet.

A már-már fáradni kezdõ látogatókat csodá-
latos „udvari muzsikával” kényeztette ezután a
könyvtár (ismét a belsõ udvarban), a Castellano
Vonósnégyes Mozart, Sibelius és mások mûveit
játszotta, az Ars Nova Sacra énekegyüttes pedig
(melynek a könyvtár egyik munkatársa is tagja)
változatos, a középkori daloktól Kodályig ívelõ
programmal gyönyörködtette a hallgatókat.

Akiben mindezek mellet még volt elegendõ
energia, az megtekinthette a raktárakat, vagy
teázhatott és beszélgethetett („majdnem öt óra-
kor”) az intézmény vezetõjével, s a nap zárása-
ként Lovász Irén és barátai (köztük ismét az egyik
OIK-os kolléga...) koncertjét élvezhette.
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innovatív tudományág is, hiszen a fordítások
mennyiségének növekedése (gondoljunk csak az
európai uniós csatlakozásra) és a fordítók, tol-
mácsok rendekezésére álló technikai eszközök
fejlõdése állandóan új kutatási feladatokat kínál.
Ilyen az audiovizuális fordítás mint egyfajta
akadálymentesítés, és ilyenek például a harctéri
tolmácsolás etikai kérdései.

A fordítástudomány fejlõdésének elsõ korsza-
ka az 1950–60-as évekre tehetõ. Ekkor kezdõ-
dött meg az elszakadás az irodalmi megközelí-
téstõl, kezdtek kialakulni a  saját terminusok. Az
1970-es és 1980-as évek már az interdiszcip-
linaritás jegyében teltek, a fordítástudomány
magába fogadta az összes többi társadalomtudo-
mány eredményeit, átvette kutatási módszereit.
Ezek között volt például a szövegnyelvészet, a
pragmatika, a számítógépes nyelvészet, a pszicho-
lógia, a szociológia, az irodalomtudomány, a filo-
zófia. A ’90-es évek és az ezredforduló az európai
integráció jegyében telik. Új társadalmi feladatok
és új nyelvi technológiák jelentkeztek, velük együtt
új kutatási irányok és módszerek alakultak ki.

Magyarországon ma létezik önálló doktori
képzés az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképzõ
Központjában, 2007-tõl pedig elindul a mester-
képzés. A terület saját folyóirata, a Fordítástu-
domány, 1999-ben indult. Rendszeresek a kü-
lönbözõ szakmai összejövetelek, konferenciák.

Az interkulturális kommunikáció az eltérõ cso-
portokhoz tartozó emberek interakciója. Viták
vannak ma is akörül, hogy vajon melyik tudo-
mányterülethez tartozhat egyáltalán ez a kérdés-
kör. Az üzleti tudományokhoz? A nyelvészet-
hez? A kutatás a félreértésekre koncentrál. A
kulturális megközelítés azt igyekszik meghatá-
rozni, mikor állítható a beszélõkrõl, hogy két
különbözõ kultúrához tartoznak. A nyelvészeti
azt, hogy ha van közös nyelv, akkor azzal miféle
kulturális tudás jár együtt. A beszédcselekvés
problémája, hogy a kulturális érintkezési helyze-
tekben milyen és mekkora az alkalmazkodás.

A fordítástudomány az egyes népekre sajáto-
san jellemzõ jeltárgyakat, a reáliákat kutatja, az
interkulturális kommunikáció pedig a kulturáli-
san rögzült viselkedésmintákat. A fordítástudo-
mányi kutatások eredményeképpen ma már a
rendelkezésünkre állnak úgynevezett reália-szó-
tárak, mint az Angol–magyar kulturális szótár, a
Francia–magyar kulturális szótár, a Német–ma-
gyar kulturális szótár és ezek fordítottjai.

Könyvtári szolgáltatások
multikulturális környezetben

A konferenciát a Magyar Könyvtárosok Egye-
sületével együttmûködve szervezte meg a könyv-
tár, levezetõje az egyesület elnöke, Bakos Klára

volt. A kiváló elõadók végig feszült figyelem-
ben tartották a hallgatóságot, s a végén minden-
ki csak azt sajnálta, hogy az elhangzottak meg-
vitatására már nem maradt idõ.

A sort Feischmidt Margit kulturális antropo-
lógus, az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkuta-
tó Intézetének munkatársa nyitotta meg Multi-

kulturalizmus: kultúra, identitás és politika új

diskurzusa címû elõadásával. Õt Klaudy Kinga

egyetemi tanár, a fordítástudomány szaktekinté-
lye követte A fordítástudomány mint az inter-

kulturális kommunikáció tudománya címmel. A
nyelvi esélyegyenlõségrõl Bartos Éva beszélt,
végül pedig Ungváry Rudolf elsõ hallásra meg-
lehetõsen nehéznek tûnõ, ám annál élvezetesebb
elõadása következett: Fogalmi struktúrák több-

nyelvû környezetben – Többnyelvû tezauruszok

az információszolgáltatásban.

A fordítástudomány
mint az interkulturális

kommunikáció tudománya

A fordítás a XX. század második feléig nem
számított önálló tudományos diszciplínának, leg-
feljebb néhány egyetemi szemináriumon foglal-
koztak lelkes tanárok az irodalmi mûvek átülte-
tésének gondjaival. A  múlt század közepe felé
jött el az ideje annak a felismerésnek, hogy ez
már nem elegendõ, hiszen egész életünket átszö-
vi a különbözõ nyelvek közti kommunikáció
szüksége. Fordító- és tolmácsképzõ intézmények
jöttek létre, a fordítás és a tolmácsolás önálló
szakmává vált.

A fordítástudomány ma már önálló interdisz-
ciplináris tudományterület, amely a tág értelem-
ben vett nyelvi közvetítést, azaz a fordítás és a
tolmácsolás folyamatában szerepet játszó összes
nyelvi és nem nyelvi összefüggést vizsgálja.
Felhasználja a nyelvészeten belüli és kívüli ha-
tártudományok eredményeit, terminusait, kuta-
tási módszereit. Hasznos, mert eredményei sok
területen alkalmazhatók, a fordítóképzéstõl a
számítógépes fordítástámogatásig. Ugyanakkor
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A fordítók és a tolmácsok munkája olyan
felelõsséggel jár, amire sokan nem is gondolná-
nak. Egész családok életét befolyásolhatja pél-
dául az, hogy a tolmács milyen kifejezéseket
használ mondjuk egy bevándorlási kérelem elbí-
rálásáról döntõ hatóság elõtt. Kérdés, hogy le-
het-e egyáltalán tolmácsolásnak, azaz nyelvi
közvetítésnek nevezni azt a helyzetet, amikor a
két fél közül az egyik nemcsak nyelvileg, de
társadalmilag is kiszolgáltatott. Ez a szituáció
persze felvet etikai problémákat is. Vajon a tol-
mácsnak kihez kell lojálisnak lennie? Visszatart-
hat-e olyan információt, amelyrõl tudja, hogy
káros lehet az alárendelt helyzetben lévõk szá-
mára? És gondoljunk bele, hogy mindez hogyan
vetõdhet fel egy háború esetén!

A fordítástudomány dinamikusan fejlõdõ disz-
ciplína, követi mindennapjaink gyors változása-
it, igyekszik megfelelni az egyre újabb kihívá-
soknak. (Klaudy Kinga elõadása alapján)

Nyelvi esélyegyenlõség

a könyvtári ellátásban

A csatlakozó új országokkal az EU teljes
népessége 2007-re eléri az ötszázmilliót, mindez
pedig óriási kulturális sokszínûséget jelent. A
mindennapok Európájában a gyakorlatban már
most is érzékeljük a politikai, gazdasági, kultu-
rális feszültségeket, melyek a kulturális sokszí-
nûségbõl, a multikulturalitásból fakadnak. Érzé-
kelhetjük ugyanakkor a helyzet kezelését, meg-
oldását célzó szándékot is. Az Európai Unió
létrehozásakor megfogalmazott alapszerzõdés az
az iránytû, amely segít eligazodni a bonyolult
helyzetben azáltal, hogy értékként kezeli a kul-
turális sokszínûséget. Célja kettõs: megõrizni és
támogatni ezt a sokszínûséget, valamint mások
számára is elérhetõvé tenni, vagyis a sokszínû-
ség tiszteletben tartása mellett igyekeznek elõ-
térbe helyezni, meggyõzõen felmutatni mind-
annyiunk közös kulturális örökségét is. Kétirá-
nyú törekvés szemtanúi vagyunk tehát: a kultú-
rák sokszínûségének megõrzése a kulturális azo-
nosságtudat megtartását, az összeadódó közös
kulturális kincs elismerése, jelentõségének tuda-
tosítása pedig a kohézió erõsítését szolgálja.

A kulturális sokszínûség, természetesen, nyel-
vi sokszínûséget, soknyelvûséget is jelent. Már
e legújabbkori „népvándorlás” megindulása elõtt

is ismert volt Európában a többnyelvûség fogal-
ma, a többnyelvû közösségek problémaköre.
Õslakosok és egy vagy több bevándorló csoport,
újkeletû vagy generációk óta ott élõk együttélé-
se; kétnyelvû õslakosok jelenléte egy-egy ország-
ban, mely nyelvek közül valamelyik kisebbség-
ben van, régóta ismert és valamilyen szinten ke-
zelt gondjai Európának. Az utóbbi évtizedek-
ben megmutatkozó új jelenség, a tömeges mun-
kavállalás miatti bevándorlás, a politikai me-
nekültek, emigránsok áradata csak felerõsítet-
te, megkerülhetetlenül a figyelem középpont-
jába állította a kérdést.

Az európai államok a probléma megoldására
többek között az arra alkalmas intézményrend-
szereik széles körû mozgósításával, bevonásával
is igyekeznek a társadalmi béke megvalósítását
elõsegíteni. Régóta támaszkodnak ezen intézmé-
nyek sorában a közgyûjteményekre, múzeumok-
ra, levéltárakra, de fõként a könyvtárakra. Az
Európai Bizottság által néhány év óta kezdemé-
nyezett és támogatott, fontos projektek (Ca-
limera,PULMAN ) foglalkoztak ezekkel a prob-
lémákkal, adtak irányelveket és gyakorlati út-
mutatást a könyvtárak számára.

A projektek tapasztalatai nyomán a nyilvános
könyvtárak más-más szolgáltatásokat nyújtanak
az ún. bennszülött, õslakos kisebbség, valamint
a friss bevándorló közösségek tagjai számára.
Az elõbbi tevékenység elvi alapja többek között
egy Európai Karta a Helyi Nyelvekért elnevezé-
sû dokumentum, amelyben az aláírók elrendelik,
hogy „határozott fellépéssel szükséges elõsegí-
teni a helyi és kisebbségi nyelvek megvédését”.
Nem lebecsülendõ egyébként e népcsoportok
lakosságszáma: most is mintegy negyvenmillió
EU-polgárra becsülik azok számát, akik eltérõ
nyelvet beszélnek annak az államnak a hivatalos
nyelvétõl, amelyben élnek. Azt mondhatjuk, hogy
ez a probléma viszonylag hosszú idõ óta megol-
dott az európai demokráciákban.

Ehhez képest sokkal több nehézséget okoz a
frissen bevándorló milliós tömegek nyelvi esély-
egyenlõségének a megteremtése. A nyilvános
könyvtárak számára jóval nehezebb feladat a
bevándorló közösségek nagyságát, összetételét,
elhelyezkedését, képzettségét, kulturális igénye-
it felmérni, mint az õslakos többnyelvû közössé-
gekét. Pedig pontos képpel kell rendelkezniük,
ha megfelelõ szolgáltatásokkal akarják elõsegí-
teni beilleszkedésüket. A bevándorlást intézõ
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hatósággal való együttmûködés keretében pró-
bálják felismertetni a bevándorlókkal, hogy a
könyvtár számukra alapvetõ fontosságú helyszín,
akár a nyelvtanulás, akár az óhazával való kap-
csolattartás, akár a kulturális hagyományok õr-
zése és ápolása, akár a befogadó ország kultúrá-
jának megismerése szempontjából. A közkönyv-
tárak ismert szolgáltatási típusai – úgy mint a
nyitott tanulási központ, közösségi központ (se-
gítség, tanácsadás is), kulturális kávéház, in-
formációállomás (mint a benzinkút) – rugalma-
sak és nyitottak, ezért kiválóan alkalmasak a
speciális igényû bevándorló közösségek felka-
rolására és befogadására. A könyvtárak a szük-
ségletüknek megfelelõ anyagokat biztosítanak
számukra (például kétnyelvû gyermekanyago-
kat, jogi és közérdekû információkat, audiovi-
zuális anyagokat), nekik szóló szolgáltatásaik
is sokrétûek, a személyes tanácsadástól a kul-
turális események szervezésén, az internet-
használat, az anyanyelvû szövegszerkesztés
(speciális betûk, billentyûzetek) lehetõségének
biztosításán, a szükséges nyelveken mûködte-
tett weboldalakon át a fordítási szolgáltatáso-
kig, a többnyelvû tezauruszok összeállításáig,
az ICT nyújtotta valamennyi lehetõség felhasz-
nálásáig.

A mesébe illõ szolgáltatás-repertoár csak
speciálisan kiválogatott és felkészített munka-
társakkal oldható meg, akik közül többen ren-
delkeznek a szükséges kisebbségi nyelvek is-
meretével. De nemcsak a különbözõ közössé-
gek nyelvét értik, hanem ismerik irodalmukat,
kultúrájukat is, megfelelõ anyagokat tudnak
számukra beszerezni, feldolgozni és szolgál-
tatni, s megfelelõen felkészültek a személyes
kapcsolattartás meglehetõsen nehéz és szokat-
lan formáira is. Gyakorta az egyes kisebbségi,
bevándorló csoportok tagjai közül választanak
a könyvtárak kapcsolattartó személyt, nem rit-
kán még könyvtárost is.

A társadalmi befogadás elõsegítésének legjobb
és legérdekesebb európai könyvtári gyakorlatáról
jelentetett meg a Könyvtári Intézet egy füzetet az
EuroTéka sorozatában Esélyteremtés könyvtári esz-

közökkel címen, melyben Feimer Ágnes kitûnõ
szakirodalmi szemléje különösen részletesen tekint
ki az európai nyelvi, etnikai kisebbségek könyvtári
ellátásának kérdéseire. Az Európai Unió tagjaként
a lehetõségek tanulmányozását és a felkészülést a
könyvtári területen is meg kell kezdenünk, még

akkor is, ha egyelõre nincs kézzelfogható közel-
ségben a probléma. (Bartos Éva)

(A konferencián elhangzott másik két elõadás
összefoglalását következõ számunkban közöljük.
– a szerk.)

„…használd ezt a könyvtárat…
a haza tisztességére és oltalmára,

magad és mások hasznára.”

Tudomány és kutatás
a Klimo Könyvtárban

A Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtárának

konferenciája

A Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára
közvetlen jogelõdjének tekinthetõ a Klimo
György pécsi püspök (1751–1777) által 1774-
ben Magyarországon elsõként nyilvánossá tett
Püspöki Könyvtár. A gyûjteményt 1923-ig a pécsi
megyéspüspökök gyarapították, így a jelenlegi
állomány megközelíti a 35 ezer kötetet. Már a
XVIII. században is azzal a céllal alapult a könyv-
tár, hogy az „újraalapítandó” egyetem tudomá-
nyos és kutatási céljait kielégítse, ám az álom
megvalósulásáig csaknem másfél évszázadnak
kellett eltelnie.

A gyûjtemény ma az egyetemi könyvtár
különgyûjteményeinek legnagyobbika, s hûen az
eredeti funkciójához, ma is a tudományos kuta-
tások céljait igyekszik szolgálni. A pécsi Egye-
temi Könyvtár mindenkori vezetése nagy figyel-
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Balra: a konferencia fõvédnökei,  Mayer Mihály

megyéspüspök és Lénárd László rektor, fent:

Raýman János, Fischerné Dárdai Ágnes

met fordított és fordít a Klimo-gyûjtemény ápo-
lására, a könyvtár történetének, valamint a könyv-
tárban található egyéb kultúrtörténeti kincseknek a
kutatására, feltárására. Ezen céllal rendezte meg
elõször 2001. szeptember 28-án a Klimo Könyvtár

a tudományos kutatások szolgálatában címû tudo-
mányos szimpóziumát, amelyen az egyetem okta-
tói, valamint a könyvtár kutatói mutathatták be a
gyûjteményben végzett kutatásaik eredményeit.

E hagyomány folytatásaként rendeztük meg
2006. szeptember 26-án az elindított konferen-
ciasorozat második – és reményeink szerint nem
utolsó – tudományos ülését „…használd ezt a

könyvtárat… a haza tisztességére és oltalmára,

magad és mások hasznára” – Tudomány és ku-

tatás a Klimo Könyvtárban címmel, mintegy
elõkészülve a 2007-es Klimo-évre, Klimó György
halálának 230. évfordulójára. Meghívott elõadó-
ink között egyetemi oktatók és doktoranduszok
mellett egyetemi hallgatók, valamint „külsõs”
tudományos kutatók is szerepeltek.

A tudományos szimpózium az egyetemi
könyvtár fõigazgatója, Fischerné Dárdai Ágnes

köszöntõjével vette kezdetét. Ezt követte a tudo-
mányos ülés védnökeinek, Mayer Mihály me-
gyéspüspöknek és Lénárd Lászlónak, az egye-
tem rektorának megnyitó beszéde. Mindhárman
hangsúlyozták az egyetemi könyvtárnak a tudo-
mányos életben betöltött fontos szerepét, amely
mintegy létjogosultságot biztosít az universitas
számára.

A konferencia levezetõ elnöki posztját Somos

Róbert, a Bölcsészettudományi Kar dékánja vál-
lalta el, aki a 2001-es konferencián elõadóként
mutatta be kutatási eredményeit.

A délelõtti szekcióban
hat referátumra került sor.
Raýman János okleveles
vegyészmérnök elõadásá-
ban kísérletet tett a Pécsi
Püspöki Könyvtár érem-
gyûjteményének rekonst-
rukciójára a könyvtár kéz-
irattárában fennmaradt
jegyzékek alapján, vala-
mint új oldaláról mutatta

be az alapító püspököt, Klimo Györgyöt. A bibli-
otéka ugyanis már a kezdetektõl fogva könyvgyûj-
teménye mellett más muzeális gyûjtemények gon-
dozását és gyarapítását is magára vállalta, így az
éremgyûjteményét is. A közel háromezer darabot
számláló gyûjtemény a római kortól a XVIII.
századig bezáróan tartalmazott aranyból, ezüst-
bõl, bronzból, rézbõl és egyéb fémbõl készült
pénzeket, közöttük jó néhány kuriózumot is.
Helytörténészünk ezután a püspöki bibliotéka nu-
mizmatikai szakirodalmának gazdagságát méltat-

ta, felhívva a figyelmet
a tudományos körök-
ben is máig ismeretlen
munkákra.

Fischerné Dárdai
Ágnes fõigazgató, tan-
könyvkutató kiváló
expozéjában a hajdani
Püspöki Könyvtár
XVIII–XIX. századi

magyar nyelvû tankönyveit mutatta be
tematikusan. Elöljáróban a tankönyvnek mint
kordokumentumnak az értelmezését hallhattuk,
majd a legfontosabb tudományágakra vonatkozó
kötetek bemutatása következett. A vizsgált anyag-
ból kiemelve részletesen elemezte azokat a mun-
kákat, amelyek az idõ elõrehaladásával mind
inkább szem elõtt tartották az életkori sajátossá-
gokat, a befogadható tudásanyag strukturáltsá-
gát. Az élvezetes elõadás közben az érdeklõdõ
közönség megpróbálhatott „XIX. századi fejjel”
kivonni, hallhatott moralizáló tanmeséket, meg-
tudhatta a matematikai szakszavak, köztük a kör
szavunk Dugonics András révén való kialakulá-
sának történetét.
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Hartvig Gabriella,
a Pécsi Tudomány-
egyetem Bölcsészettu-
dományi Kar Angol
Nyelvû Irodalmak és
Kultúrák Tanszékének
egyetemi docense mu-
tatta be kutatási ered-
ményeit, a Klimo
Könyvtár 1799-ig

nyomtatásban megjelent angolszász munkáinak
többoldalú vizsgálatát vállalta magára. Kayser Al-
bert katalógusából kiindulva határozta meg a
gyûjtemény angol vonatkozású köteteinek sorát.
Ezek mindössze két százalékát teszik ki a püs-
pöki gyûjteménynek, ám mégis érdekes lehet be-
szerzésük tudatosságának folyamata. A könyv-
tári rendszerben használatos Egyetemes Tizedes
Osztályozás révén az elõadó a tematizálást is el-
végezte, így ismertté vált, hogy a kollekció dön-
tõ részben a teológia és az alkalmazott tudomá-
nyok munkáiban bõvelkedik, s fontos még a szép-
irodalmi és a nyelvészeti anyaga. Az angol lite-
ratúra jeleseinek fõbb munkáit kiemelve vált iga-
zán markánssá a püspöki könyvtár irodalomtör-
ténetileg is jelentõs angolszász anyaga.

A szusszanásnyi
kávészünet után is-
mét egy újabb tudo-
mányterület kiváló
kutatója avatta be
vizsgálatának ered-
ményeibe a hallgató-
ságot. Danku György,
az Országos Széché-
nyi Könyvtár térké-
pésze hosszú évek

kutatásai révén került kapcsolatba a Klimo-gyûj-
temény Danckerts-térképeivel. A több generáci-
ós, amszterdami származású térképkészítõ csa-
lád munkáit több mint két évszázadon keresztül
vásárolták elõszeretettel az európai államokban.
A nemzeti könyvtár újkori térképekkel foglalko-
zó munkatársa elõadása elsõ részében bemutatta
a Sümeghy Zoltánnal, a Szegedi Tudományegye-
tem oktatójával kidolgozott újszerû kormeghatá-
rozási módszerét, majd ennek fényében kísérle-
tet tett a pécsi atlasz datálására is. Ezen több
szempontú megfigyeléseken alapuló vizsgálat
révén leszûkítve 1718 és 1726 közé tehetõ a het-
venöt lapos mappa készítési ideje.

Ezt követõen a
Klimo Könyvtár
könyvtárosa, a Mo-
dernkori Történeti
Tanszék PhD-hall-
gatója, Pohánka

Éva a gyûjtemény
egyik érdekes,
nem mellékesen
Klimo György

püspöknek ajánlott kolligátum-kötetébõl kiindul-
va adott számot kutatási eredményeirõl. Annak
igyekezett utánajárni, hogy miként különíthetõ
el a gyûjtõmunka kettõs szerzõsége. A New
York-i, a vatikáni, valamint az európai könyvtá-
rak katalógusainak leírását összehasonlítva a
Klimo Könyvtár adataival azt a tényt állapította
meg, hogy nincs két egyforma leírás a rendszer-
ben. A szerzõség tisztázására levéltári, valamint
másodlagos források felhasználásával került sor,
s a folyamat egy új címleírás felajánlásával zá-
rult. Az elõadás során újabb adatokkal bõvültek
a hallgatóság Klimo-családról való ismeretei is.

A délelõtt
záró akkordja-
ként Tengely

Adrienn, a Csor-
ba Gyõzõ Me-
gyei Könyvtár
könyvtárosa, a
M o d e r n k o r i
Történeti Tan-
szék PhD-hall-
gatója a XX.

századi pécsi egyházi személyeknek a nõkérdésrõl
vallott nézeteit ismertette. Martinovich Sándor
jezsuita szerzetes a nõk történelmi szerepválla-
lását elemezve arra a feltételezésre jutott, hogy a
felvilágosodás idején bomlott meg az egyensúly
a férfi és a nõi szerepek között, ekkor ugyanis az
emancipáció révén a nõk az anyaság hivatásától
eltávolodva egyenjogúságuknak adtak hangot. Ez
a kereszténység alapjait is megingató mozgalom
olyan erkölcsi lazuláshoz vezetett, amely határo-
zott állami fellépést igényelt.

A délutáni ülésszak elsõ beszámolója szokat-
lan módon kettõs elõadást jelentett: oktató és
hallgató közös kutatási eredményeit mutatta be.
Jankovits László, a Bölcsészettudományi Kar
Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító
Irodalomtudományi Tanszékének vezetõje és
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tanítványa, Vass

Éva Tünde magyar
szakos hallgató
Kölesy Vince Ká-
roly, pécsi illetõsé-
gû mezõgazdasági
szakíró Nemzeti
P l u t a r k u s á n a k
Janus Pannoni-
usról szóló fejeze-

tének „hív” forrásait gyûjtötte össze. Ebben a
mûvében Kölesy a humanista pécsi püspök mel-
lett Magyarország további száznégy neves sze-
mélyiségének életrajzát vetette papírra és jelen-
tette meg négy kötetben. Vass Éva ismertette a
szerzõ életrajzát és munkásságát, az összehason-
lító kutatás eredményeit a Pécsett megtalálható
nyomtatott források alapján pedig Jankovits Lász-
ló mutatta be.

Õket követte Csóka-Jaksa Helga, aki szintén a
Klimo Könyvtár könyvtárosa, valamint a Modern-
kori Történeti Tanszék PhD-hallgatója. Elõadásá-
ban összefoglalta a pécsi egészségügy XVIII–XIX.
századi történetét, majd Patkovics Józsefnek,
Pécs város tiszti fõorvosának az életpályáját
mutatta be. A köztiszteletben álló pécsi orvos
még életében a Pécsi Püspöki Könyvtárra hagy-
ta kéziratos betegnaplóit, orvosi szakkönyveit,
egyéb köteteit. A jelentõs adományozó könyvtá-
rát a szakirodalom mintegy ezer kötetre becsüli,
bejegyzései alapján háromszáznyolcvannyolcat
lehetett azonosítani. Könyvtárának rekonstrukci-
ója révén új információk birtokába juthatott a
hallgatóság: egyrészt annak tematikai, másrészt
nyelvi összetételérõl. Érdekes olvasmánytörténeti

adalékként szolgálhat a vizsgálat egy XIX. szá-
zadi magán szakkönyvtár összetételérõl.

A szimpózium utolsó elõtti elõadója a könyv-
restaurálás rejtelmeibe engedett betekintést.
Kirics Márta, a Baranya Megyei Levéltár könyv-
és papírrestaurátora a Klimo-gyûjtemény két je-
les, kötésében is kuriózumnak számító munkáját
mutatta be. Az egyik Melanchton 1538-ban ki-
adott két munkáját foglalta magában, a másik
pedig XVI. századi szlovén nyelvû szentbeszé-
dek pergamenkötésû gyûjteménye volt. Mindket-
tõ azon szempontból számított különlegesnek,
hogy a kötéstáblái alól XV–XVI. századbeli
nyomtatványtöredékek és kéziratos pergamenek
kerültek elõ. A Melanchton-mûvek német rene-
szánsz kötésmûvészetének (az egyházatyák ké-
peinek vaknyomásos díszítéseivel gazdagon el-
látott) bõrkötését, valamint a kéziratos pergamen-
be kötött szlovén kötet új kötését a restaurálás
elõtti, a munkafolyamatok alatti és kész állapo-
tában tekinthette meg fotódokumentációkon vé-
gigkísérve az érdeklõdõ közönség.

A konferencia zárásaként, szakítva a tudomá-
nyos ülések „verbális” elõadássorozatával, kuri-
ózumként a Hírës Pannóniai Régi Zenei Együt-
tes Boldog az ollyan ember az Istenben címû
elõadása csendült fel. Az együttes így mutatta
be a Klimo Könyvtárban található XVII–XVIII.
századi zsoltárokat. A hegedûvel, furulyával,
lanttal, dobokkal kísért énekszámok között az
együttes vezetõje, Békési-Marton Csaba mesélt
a zsoltárkönyvek kutatásának problémáiról, va-
lamint az énekek kialakulásának történetérõl.

A sikeres konferencia után az egyetemi könyv-
tár – eleget téve hosszú távú céljainak – tovább-

ra is igyekezni fog, hogy szélesebb
kutatói rétegben népszerûsítse a Klimo
Könyvtár gazdag anyagát, mintegy
kedvet csinálva a régi könyves vizs-
gálódásokhoz. A könyvtár ehhez szak-
szerû könyvtárosi segítséggel igyek-
szik hozzájárulni. Ezek teszik élõ,
nyilvános gyûjteménnyé a hajdani
Püspöki Könyvtárat, olyanná, ami-
lyennek az alapítója és késõbbi gya-
rapítói megálmodták, a hellyé,
amely mottójává emelheti az 1774-
es használati szabályzatának mon-
datát: „Gazdagabban távozz, térj

vissza gyakrabban!”

Pohánka Éva
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„Mama, föl fogsz te jutni
oda!” – avagy

a könyvtárostanárok
vendégségben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárral (FSZEK)
kötött együttmûködési megállapodás keretében
– az idei tanév elsõ közös rendezvényeként –
szakmai napra érkeztek a könyvtárostanárok az
intézmény központi épületébe szeptember 29-én.
Öröm volt látni a fiataloktól nyüzsgõ könyvtári
szinteket, az élénk forgalmat a pultoknál és az
asztaloknál. Mi az impozáns tükörtermet kaptuk
összejövetelünk színhelyéül.

Hock Zsuzsa, a Fõvárosi Pedagógiai Intézet
(FPI) könyvtárpedagógiai szakértõje volt délutá-
nunk háziasszonya, aki rövid bevezetés után
Téchy Tündét, a FSZEK olvasószolgálatának
vezetõjét kérte fel a könyvtár adatbázisainak
rövid, áttekintõ összefoglalására. Az otthonról is
elérhetõ on-line katalógus és keresési lehetõsé-
gek ismertetése mellett az újabb adatbázisok
bemutatása kapott most nagyobb hangsúlyt az
elõadásban. Az ötödik emeleti e-könyvtár gépe-
irõl már ingyenesen is elérhetõ szolgáltatásokkal
ismerkedhettünk meg a prezentáció során (pl.
EISZ, EBSCO, Közszereplõk tára az MTI-vel
együttmûködésben stb.).

Rónyai Tünde, az FPI szaktanácsadója ezt
követõen közös munkára hívta az összegyûlt
kollégákat. A februárban, a Máriaremetei Öku-
menikus Általános Iskolában már közösen össze-
gyûjtött könyvtárostanári munka egyes folyama-
taihoz tartozó sikerkritériumokat próbáltuk igazi
mûhelymunka során meghatározni. Megélénkült
a társaság, s mindannyiunk számára kiderült,
hogy nem is olyan egyszerû világos és objektív
szempontrendszert hozzárendelni s jól mérhetõ-
vé tenni a munkánkat. Szalai Tamásné, az FPI
idén választott, új szaktanácsadója megpróbálta
– számítógépen kivetítve – írásba foglalni a
helyszínen sorjázó ötleteket, ám az erre szánt
idõ kevésnek bizonyult. Egy szerencsés javaslat
nyomán önkéntes jelentkezõkbõl álló munkacso-
port alakult, tagjai az eddig elvégzettek alapján
a szükséges részleteket végigbeszélve tesznek
majd pontot erre a folyamatra.

Harmadik elõadónk Hock Zsuzsa volt, aki-
nek pörgõsen, röviden kellett végigszaladnia

mondanivalóján. Felhívta figyelmünket a törvé-
nyi változásokra, a NAT várható felülvizsgála-
tára, alapító okiratok módosítási lehetõségére
(2007. július 1.). Fontos, hogy minden iskolai
könyvtár rendelkezzen tankönyvkezelési szabály-
zattal! Tájékoztatót kaptunk a Bod Péter könyv-
tárhasználati versenyrõl, ötleteket az iskolai
könyvtári világnap (október 24.) megrendezésé-
hez, buzdítást a közös fõvárosi játékban való
részvételre. Hasznos kiadványokat és akkreditált
továbbképzéseket ajánlott még figyelmünkbe az
elõadó.

Befejezésül „energikus, szép tanévet” kívánt
mindannyiunknak két nyáron készült diakép se-
gítségével. Az elsõn távoli csúcs látszott kanyar-
gós ösvénnyel – reménytelennek tûnõ, fáradtsá-
gos vállalkozás. „Mama, föl fogsz te oda jutni!”
S a gyermeki biztatásból erõt merítve, a máso-
dik képen bizony a csúcsot körülölelõ szép pa-
norámában gyönyörködhettünk!

Biztos, hogy ez az év sem ígérkezik túl
könnyûnek sem a pedagógusok, sem a könyv-
tárostanárok számára, de „fel fogunk jutni oda”
mi is, csak legyen bennünk kitartás, lendület,
lelkesedés és kellõ energia!

Eigner Judit

könyvtárostanár

Nemzetközi konferencia
a legkisebb hajdúvárosban

Vámospércs (a Hajdú-Bihar megyében található
legkisebb hajdúváros) önkormányzata, valamint
a  Mûvelõdési Ház és Könyvtár mint rendezõ
szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári
Kollégiumának támogatásával nemzetközi szak-
mai konferenciát szervezett 2006. szeptember 20–
21-én.

Az intézmény egy évtizednél is régebben ápol
testvértelepülési kapcsolatot a romániai Szi-
lágynagyfaluval a kultúra, a vallás, az iskola, a
sport területén, valamint testvérintézménye a
szintén határon túli Érmihályfalva könyvtára. A
nemzetközi szakmai konferencia szervezésére
kiírt pályázat jó alkalomnak bizonyult arra, hogy
a határon túli kollégák megismerkedjenek Haj-
dú-Bihar megye könyvtárhálózatával, az intéz-
ményekben folyó szakmai munkával, a rendez-
vényt szervezõ intézménnyel, s a könyvtáros kol-
légák egymással is találkozzanak. Az Új szol-



20  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. október

gáltatások a könyvtárban az internetre

építve címmel szervezett program
megvalósításának az adta az aktuali-
tást, hogy az intézmény 2006-ban
megvásárolta azt a számítógépes prog-
ramot (SLIB), amellyel lehetõvé vá-
lik az állomány számítógépes feldol-
gozása. Korábbi nyertes pályázatok
eredményeképpen nyolc számítógép
található a könyvtárban, s ez lehetõ-
séget ad arra, hogy az olvasók mellett
a könyvtáros szakemberek a feldol-
gozó munkát is korszerübbé tegyék.

A város vezetése nevében Tóth

Kálmán jegyzõ, a rendezõ szerv ne-
vében Szabóné Vrancsik Éva intéz-
ményvezetõ köszöntötte a vendégeket. Örvende-
tesnek tartotta, hogy több mint negyvenen elfo-
gadták a meghívást, ez bizonyíték arra, hogy a
településeken dolgozó könyvtáros kollégák fon-
tosnak tartják a szakmai párbeszédeket, egymás
munkájának megismerését, készek az új, korsze-
rû módszerek megismerésére és lehetõség sze-
rinti alkalmazására.

Nyakas Gáborné könyvtáros elmondta, hogy
a vámospércsi könyvtárban hamarosan elkezdõ-
dik az állomány feldolgozása az SLIB program
segítségével, amely lehetõséget teremt arra, hogy
az olvasók a feldolgozott rekordokhoz az
interneten is hozzáférjenek. A konferenciát meg-
tisztelte jelenlétével Eszenyiné Borbély Mária, a
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár igazga-
tója.

A kétnapos konferencia elsõ napján szakmai
elõadások hangzottak el az alábbi témakörök-
ben:

– Hajdú-Bihar megye könyvtárainak bemuta-
tása, számítógépes ellátottságuk

Elõadó: Szilágyi Irén, a Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese

– Új szolgáltatások a könyvtárban az internetre
építve

Elõadó: Moldován István, az Országos Szé-
chényi Könyvtár osztályvezetõje, aki bemutatta
a különbözõ katalógusokat, adatbázisokat. Be-
szélt a digitalizálásról, a virtuális könyvtárakról,
az on-line tájékoztatásról, s a felhasználói kép-
zés fontosságáról. Az elõadás során külön is-
mertette a külföldrõl érkezett vendégeknek azo-
kat a honlapokat, amelyek már Romániában is
elérhetõk.

– Az SLIB program bemutatása
Elõadó: Stigelmayer István, a program készí-

tõje. Részletesen beszélt a programról és azon
könyvtárak tapasztalatairól, amelyek már hosszú
ideje használják, köztük a Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár évtizedes gyakorlatáról. A
program nyitott a változtatásra, korszerûsíthetõ,
ezért is fontos a mai és a jövõbeni felhasználók-
kal a személyes kapcsolat.

A konferencia második napján a külföldrõl
érkezett vendégek megismerkedhettek Debrecen
nevezetességeivel és a Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár szolgáltatásaival. Szilágyi Irén,
Csontosné Skara Ilona és Burai István kalauzol-
ta a vendégeket, akik nagy érdeklõdést tanúsí-
tottak a most épülõ új megyei könyvtár iránt,
amelynek látványtervét digitalizált formában is
megismerhették. A megyeszékhelyen elfogyasz-
tott ebéd után a delegáció tagjai és a kísérõik a
Nyírségbe látogattak, ahol Nyíracsád község
nevezetességeinek (Malom Galéria, Árpád-kori
templom) megtekintése után a községi könyv-
tárban töltötték a délutánt.

Kövér Gáborné könyvtárvezetõ bemutatta a
4200 lelkes falut, s a könyvtár tevékenységét is.
Diószegi Gyula, Szilágynagyfalu polgármestere
elmondta, mennyire örül annak, hogy elfogadta
a rendezvényre szóló meghívást, ugyanis olyan
könyvtárakat ismerhetett meg, amelyek tevékeny-
sége a határ túloldalán lévõ településeken is
követendõ példa lehet. A szakmai tapasztalato-
kon túl további kapcsolatok és együttmûködések
kialakítása is körvonalazódott.

A szervezõ intézmény dolgozói köszönetüket
fejezik ki a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári
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Kollégiumának a támogatásért, az elõadóknak a
színvonalas és tartalmas prezentációkért, a részt-
vevõknek pedig azért, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték az intézményt és Vámospércset. Azt a
kisvárost, amely a hét hajdúváros közül egyedü-
liként nevében ugyan nem utal a hajdúmúltra, de
lakóinak õsei ugyanúgy a Bocskai szabadság-
harcban derekasan helytállt hajdúkatonák voltak,
akik közül 108 családnak adományozott a szab-
lyás magyar úr földet a település határaiban lévõ
birtokaiból.

Szabóné Vrancsik Éva

intézményvezetõ
Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Vámospércs

Könyvtárak névadói

A Pest megyei könyvtárak munkatársai a fenti
témában tanácskoztak 2006. szeptember 20-án
Érden, a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban.

A téma aktualitását növelte, erõsítette az a
jeles évforduló, melyrõl megemlékezett az érdi
intézmény: a százöt évvel ezelõtt (1901. szep-
tember 22-én) született Csuka Zoltán harminc
éve alapította az érdligeti, általa A Jószomszédság
Könyvtárának elnevezett kis gyûjteményt, mely
a városi könyvtár része a Napház Galériával és
a Csuka Zoltán Emlékszobával együtt.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Pest Megyei Szervezete nem elõször foglalko-
zott a témával, két éve, 2004-ben sikeres pályá-
zatot hirdetett a könyvtári névadókról. A megyé-
ben mûködõ, névadóval rendelkezõ könyvtárak
munkatársai azóta jobban odafigyelnek talán a szel-
lemi hagyatékokra, melyeket örökül kaptak.

Az idei tanácskozáson a részt vevõ mintegy
hatvan fõ természetesen képet kapott az elõadók-
tól a könyvtáruk névadójának munkásságáról, de
elsõsorban arra figyeltünk, milyen módon ápol-
ják az egyes intézmények névadójuk emlékét.

Érd város önkormányzata nevében Fáykissné

Marillai Zsuzsa nemcsak köszöntötte a résztve-
võket, de komoly nyelvészeti elõadást hallhat-
tunk tõle a névadási hagyományokról.

Jómagam készítettem egy felmérést a me-
gyében, ennek eredményérõl, összesítésérõl
számoltam be elsõ elõadásomban. A 150 kö-
rüli, mûködõ közkönyvtár közül 45 rendelke-
zik konkrét személyi névadóval, ezek közül
28 községi, nagyközségi, 17 városi könyvtár.

(Érdekesség, hogy az elõzõek, kettõ kivételé-
vel, összevont intézményként mûködnek!) A
névadók zömmel országos hírû költõk, írók. A
17, névadóval rendelkezõ városi könyvtár név-
adója viszont zömmel olyan személyiség, aki
nem bír országos ismertséggel, valamint erõ-
teljesen kötõdik a településhez. (Katona La-
jos, Skarica Máté, Róder Imre, Falu Tamás
stb.) A felmérésbõl kiderült az is, hogy az erõs
személyi kötõdésû könyvtárak azok, amelyek
nagy hangsúlyt fektetnek az emlékek õrzésé-
re, ápolására.

A tanácskozáson elõadást hallottunk Szalai

Gábornétól Hamvas Béla, a százhalombattai
könyvtár névadója munkásságáról. Az õ nevét,
mûveit mindenki ismeri, de a könyvtár a hagya-
ték szellemiségét ápolva igyekszik valóban mé-
lyen, alaposan megismertetni a tevékenységét.
Népfõiskola sorozatuk látogatói minden évben
oklevelet, valamiféle „bizonyítványt” kapnak a
részvételrõl. Érdekesség egyébként, hogy a
könyvtár már eldöntötte az õ nevének fölvételét,
amikor megtudták az egyik olvasótól, hogy Ham-
vas Bélának személyes kötõdése van a város-
hoz: a nehéz, raktárosi éveiben Százhalombattán
is dolgozott.

A biatorbágyi Karikó János nevét biztosan
nem sokan hallották. A nevét viselõ könyvtár a
faluházzal összevont intézményben mûködik, de
különleges, hogy csak a könyvtár viseli az õ
nevét. Nánási Lászlóné és Nánási László könyv-
tárosok irodalmi részletekkel színesített elõadá-
sából megtudtuk, hogy Biatorbágy elsõ könyv-
táralapítója nemcsak bíró volt, de költõ is, köte-
teit forgathattuk is az elõadás után.

Szilágyi Márta személyével nemzetközivé vált
a konferencia. Az érsekújvári könyvtár vezetõje
elmondta, hogy ugyan õk Kassák Lajos, a város
szülötte nevét szerették volna fölvenni, de Anton
Bernolák is sokat tett a különbözõ nemzetiségû
népek közötti megértésért, ezért az intézmény
vállalja a szellemi örökségét.

Mándli Gyula, a váci városi könyvtár igazga-
tója az õ intézményük névadójáról, Katona La-
josról tartott képekkel illusztrált elõadást. A tar-
talmas elõadás mélyreható levéltári, könyvtári
kutatásokon alapult, de a régi képek, fotók fel-
kutatása is jelentõs erõfeszítést igényelt. Az õ
esetében is fontosak és élõek a személyi kapcso-
latok, szó szerint is, hiszen a leszármazottakkal
való kapcsolattartás ma is létezik.
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* Elhangzott Faludy György temetésén, 2006. szep-
tember 9-én a Fiumei úti temetõben.

Utolsó elõadóként Csuka Zoltánról, a mi
könyvtárunk névadójáról beszéltem. Sajnos elõ-
fordul, hogy még könyvtártól is kapunk levelet
Csuka Zoltán nevére, reméljük, ez csak véletlen
„baki” és nem a tájékozottság hiánya. Mi min-
denesetre mindent megteszünk, hogy ez ne így
legyen. Elõadásomban elsõsorban arra fókuszál-
tam, hogy könyvtárunk mit tesz a névadó emlé-
kének ápolásáért. Tudni kell, hogy az 1984-ben
elhunyt irodalmár a városra hagyta ingatlanjait,
könyvtára nagy részét, így ennek gondozása is a
mi feladatunk. Ugyancsak erõs kötõdést jelent a
költõ özvegyével való kapcsolattartás.

A Gerber György által levezetett tanácskozás
során a résztvevõk képet kaptak arról, kik is ezen
könyvtárak névadói, de ennél is fontosabb talán
az a következtetés, amit talán levonhatunk: a
névadó személyének választása a könyvtár
identitástudatát nagy mértékben erõsítheti. Úgy
gondolom, az intézménynek egyéni vonásokat ad,
tevékenységét színesíti a névadó emlékének ápolá-
sa, a szellemi örökség továbbvitele. Legyen az a
névadó országosan ismert, a kötelezõ olvasmányok
írói között szereplõ, vagy csak a településen, vagy
szûkebb szakterületén ismert személyiség.

Bazsóné Megyes Klára

Faludy Györgyre
emlékezünk*

Elment hát a Nagy Csavargó.
Tudtuk, hogy bekövetkezik egyszer, de elkép-

zelhetetlen volt, milyen lesz majd, amikor fogja
magát, és valóban elmegy.

Hiányzik. Máris betölthetetlen az ûr, amit
maga után hagyott.

Rendkívüli ember volt, s én boldog vagyok,
hogy ismerhettem, hogy barátja lehettem.

Gazdag élete utolsó éveit bearanyozta egy sze-
relem, utolsó cseppig kiitta borát.

Annyi mindent hátrahagyott nekünk, oly so-
kat tanultunk tõle, mégis mennyi mindent magá-
val vitt! Most aztán tovább beszélgethet József
Attilával, játszhat Karinthyval, Kosztolányival…

Tanultuk életszeretetét, szép iránti vonzódá-
sát, humanista gondolkodását, az ész, az elme

fontosságát, a
napfény tiszte-
letét, az illatok
imádatát. Meg-
tanultuk tõle,
hogy a szere-
lem kortalan.
Pár héttel 96.
születésnapja,
néhány nappal
legújabb köny-
ve bemutatója elõtt eltûnt ebbõl a földi létbõl,
ami a sok szépség mellett rengeteg szenvedést,
gyötrelmet is okozott neki, s mely mégis annyi-
ra kedves volt számára.

Hiányozni fog, de mindig velünk marad már.
Öt alkalommal volt a Balatonkenesei Könyv-

tár vendége, ahol tisztelõi hosszú sorokban vár-
tak dedikálására, s megilletõdve hallgatták szavait.

Barátságunk okán családommal együtt gyak-
ran találkoztam vele és feleségével: támaszával,
„kis motorjával” Faludy-Kovács Fannyval. Szá-
momra felejthetetlenek együttléteink, átbeszél-
getett éjszakáink, közös szilveszterünk, a kirán-
dulások, beszélgetõs estek, kölcsönös vendégsé-
gek otthonainkban, születésnapi ünnepségeinken.
Hihetetlenül mûvelt, intelligens, szikrázó szelle-
mû, humorú, barátságos, kedves és szerény em-
bert – igazi világpolgárt ismertem meg, aki til-
takozott az ellen, hogy a plakáton neve alá ke-
rüljön a „költõfejedelem” titulus.

Faludy György Kossuth-díjas író, költõ, mû-
fordító és filozófus, a magyar költészet nagy
doyenje élete végéig aktívan dolgozott, írt, elõ-
adásokat tartott. A teljes XX. századot átölelõ
életmûvet hagyott ránk. Halálával pótolhatatlan
veszteség érte a magyar társadalmat, a magyar
és nemzetközi irodalmi életet. Köszönöm, hogy
barátja lehettem.

Györgydeákné Takács Hajnalka

könyvtárvezetõ, személyes jó barát,
Balatonkenese

Faludy György:
Utóirat, mely temetésemet illeti (részlet)

XLVI
Ültessetek fejem fölé egy árva
kis szilvafát s mellemre
pázsitot,
de a kék ég szerelméért ne
drága
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márványtömböt vagy gõgös
gránitot:
rendjeleket s díszsírhelyt sohse
kértem,
s bár hóhérkézben lengett
életem:
az úgynevezett úri
tisztességhez
mégis túl tiszta volt az én
nevem.

XLVII.
S ne törõdjetek halotti
torommal,
jó lesz nektek, ha van, dohos
kenyér,
s ha nem nagy munka, írjátok
korommal
vagy kátránnyal egy szürke
vagy fehér
középnagy kõre, amilyen a
réten a lábatok alatt ezer akad:
hogy úgy ki és mi volt az
életében, ki itt enyészik lenn a föld alatt.

Levél egy kollégához*

Dolgoztál-dolgozol gyermekkönyvtárosként, is-
kolai könyvtárosként (általános iskolában), igaz-
gatóként városi könyvtárban, most iskolai könyv-
tárosként egy országos hírû gimnáziumban. Mód-
szertanos, az igazi jó módszertanos voltál, em-
pátiával, akarattal, önbizalommal, újrakezdési
vággyal, segítõkészséggel, emelkedettséggel és
praktikussággal, gyorsasággal és kiváló munka-
bírással.

Fiaskós és magad emésztõ, de örökké tevé-
keny, menõ manós, tisztelõ és tiszteletet kiváltó,
megbecsülõ és megbecsülést érdemlõ, az embe-
reket utcán megállító, programokra invitáló,
másokra figyelõ, könyvtárosokat egyesületbe
összefogó és utazó nagykövet, igazi TOLNAI
könyvtáros voltál, az Év Könyvtára ünnepségé-
nek reflektorfényében meghatottan, zavartan álló,
Bonyhád városa kitüntetését örömmel átvevõ,
majd érte szinte lelkiismeret-furdalást érzõ,
könyvtárát „elhagyó”, hezitáló, magára utoljára
gondoló.

Tetted és teszed a dolgod a KÖZJÓÉRT,
mondom, de ismerlek, idegenek tõled a magas-
röptû szavak.

S tudok a kudarcokról(egyéniekrõl és közös-
ségiekrõl), a rossz közérzetrõl, a kollégák közö-
nyérõl, esetenként sértõdésérõl, az adott pillana-
tokban szükséges támogatások hiányáról, az éj-
szakai pályázatírás gyötrelmeirõl, a hajnali ri-
asztások kötelezettségeirõl, a védett denevérek-
kel zászlóval vívott harcokról, a döntések elõtti
görcsökrõl (a költségvetési megszorítások elvi-
selésére). A felújítások elhúzódásáról, a meste-
rek (és a „fizetõk”) huzavonájáról, a nyomdahi-
bás címlapokról, a helyi települési önkormány-
zatok vezetõi (Uram bocsá’) könyvtárosai nem-
törõdömségérõl a szakfelügyeletek alkalmával.

S tudok a sikerekrõl (egyéniekrõl és közösségi-
ekrõl). A kollégák összefogásáról, csapatmunkájá-
ról, a sok száz ötletrõl, amelyek jórészt megvaló-
sultak, az éjszakai pályázatírás eredményeirõl, a
(felesleges) riasztások utáni megkönnyebbülésrõl,
a denevérek megmentésérõl (miközben az olvasók
békésen belenyugodtak abba, madarak röpte kíséri
böngészésüket). A jó döntésekrõl, a pályázati sike-
rekrõl, a költségvetés kiegészítésérõl, a fantaszti-
kus szponzorokról, a felújítások utáni gyönyörkö-
désekrõl, a saját kiadványok kézbeadásáról, ami
büszkeséggel töltött el. A megértõ helyi önkormány-
zati vezetõkrõl, támogatásukról. A bizalomról, az
ígéretek megtartásáról.

Nem feledhetõ a kollégák biztatása, Polcz
Alaine rekedten is bársonyos hangja az olvasó-
teremben, a könyvbemutatókra várakozók izgal-
ma, a késõ éjszakába nyúló, legendás beszélge-
tések hangulata, a Nagy Gáspár-os szalonnasü-
tések füstje, a versbe ringatott varázsos pillana-
tok emléke. A névfelvétel, az ötvenedik szüle-
tésnap, a Völgységi Könyvfesztivál szinte az
egész várost megható és megnevettetõ, boldog-
ságos ünnepe. A névadó, Solymár Imre hagyaté-
kának méltó megõrzése. A gyermekkönyvtár
színpadi lépcsõjén álló gyerek önfeledtsége. Egy-
egy kiskönyvtár rendbetételének látványa. Az
informatikai fejlesztések lendülete. A vasárnap
reggeli torokszorító búcsúzás, amikor csak ket-
ten voltatok: a könyvtár és te. A napsugarakat
átszûrõ tulipánfa ágai alatt ülõk hallgatása éppen
kollégánk, Gutai István könyvbemutatóján…

Már megint ez a botanikai vita! A fene tudja,
lehet, hogy liliomfa...

Elekes Eduárdné

* Antal Máriához, aki a bonyhádi városi könyvtár élérõl
távozott, hogy mostantól egy  gimnázium diákjait csalogassa
a könyvtárba.
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Képek
a Nemzetközi
Olvasástársaság
(IRA)
21., budapesti
világ-
kongresszusáról
(2006.
augusztus
7–10.)

Fent: az ünnepélyes meg-

nyitó közönsége

Középen (balról jobbra):

Berecz András mesemondó,

Kádárné Fülöp Judit okta-

táskutató, Nagy Attila, a

Magyar Olvasástársaság

elnöke, Andreas Schleicher,

a PISA vizsgálatok irányító-

ja,  Timothy Shanahan, a

Nemzetközi Olvasástársaság

elnöke, amint Sólyom Lász-

ló köztársasági elnök úr

üzenetének felolvasását

hallgatják

Lent: Berecz András mesél,

Boross Attila fordít
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A kulturális örökség
napjai

a BME OMIKK-ban

Szubjektív beszámoló

A BME OMIKK az idén harmadszor csatlako-
zott rendezvényeivel a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósá-
ga által meghirdetett és koordinált kulturális
örökség napjaihoz. Meghirdetett programjaink-
kal nemcsak olvasóinkat, hanem a szélesebb
közönséget is be akartuk csalogatni könyvtárunk-
ba. A rendkívüli szombati nyitva tartás ideje alatt
(9-tõl 20 óráig vártuk a hozzánk betérõket) so-
kan megnézhették az épületet, bekapcsolódhat-
tak a programokba, együtt lehettek velünk,
könyvtárosokkal.

A részletes beszámoló elõtt azonban enged-
jék meg, hogy röviden ismertessem magát a
kezdeményezést.

A kezdeményezés Európában
és Magyarországon

„1984-ben Franciaországban Történelmi mû-

emlékek nyílt napja címmel egyedülálló kez-
deményezés indult útjára azzal a céllal, hogy
azok a kiemelkedõ, várhatóan széles érdeklõ-
désre számot tartó mûemléképületek, amelyek
általában zárva vannak a nagyközönség elõtt,
egy hétvégén nyissák meg kapuikat, és ingyen,
lehetõleg szakszerû vezetéssel fogadják a kí-
váncsi látogatókat. A kezdeményezés rendkí-
vüli sikerén felbuzdulva […] néhány európai
ország (mint Hollandia, Belgium, Luxemburg,
Málta, Svédország, valamint az Egyesült Ki-
rályság) hamarosan csatlakozott a kezdeménye-
zéshez és megrendezte a Nyitott kapuk napját.
[…] Mára e rendezvényt a Baltikumtól a Bal-
kánig, Izlandtól az Ibériai-félszigetig negyven-
nyolc országban ünneplik minden szeptember-
ben, túllépve az Európai Unió határait is.”
(Forrás: http://www.oroksegnapok.hu)

1999-ben Magyarország is csatlakozott a kez-
deményezéshez, azóta minden év szeptemberé-
ben megnyílnak az épületek az érdeklõdõ kö-
zönség elõtt, lehetõséget teremtve épített örök-
ségünk megismeréséhez, megbecsüléséhez.

A felkészülési idõszak

A rendezvényre a felhívás megjelenésétõl
kezdtünk készülõdni. Az elsõ körben nehéz volt
eldönteni, kiket szeretnénk becsalogatni a szep-
tember végi programokra, végül a kezdeménye-
zés fõ szervezõi arra bíztattak, programjainkkal
gondoljunk a családokra, az idõsebbekre, a XI.
kerület lakosaira, s nem utolsó sorban olvasó-
inkra is. Éppen ezért változatos programot állí-
tottunk össze a kiállítástól a rajzversenyen át az
épületvezetésekig.

A nyár elején kezdtünk szponzorokat keresni.
Szerencsére sikerült olyan támogatókat találni,
akik hajlandók voltak kéréseinket, igényeinket
teljesíteni, s láttak fantáziát a kezdeményezés-
ben. Így jöhetett létre rajzversenyünk Az én há-

zam, az én váram címmel, ennek díjait és a tár-
gyi feltételeket (papír, ceruza…) támogatóink
biztosították, e sorok írója köszönettel tartozik
támogatásukért.

A szóróanyag (plakát, szórólap, e-meghívó)
megtervezése, illetve a rendezvény helyszíné-
nek biztosítása után az országos, a kerületi és
az egyetemi médiában adtunk hírt programunk-
ról, a program koordinátoraival napi kapcso-
latban álltunk, tanácsokat, bátorítást kértünk –
és kaptunk. Remek fórumnak tartottuk és tar-
juk a Katalist nevû levelezõlistát, és sokan
jöttek a programokra az iwiw-re elküldött
meghívók alapján.

A java azonban még hátra volt. Szeptember
16-án kollégáimmal együtt komoly „csapatépí-
tõ” tréningben volt részünk, sok izgalmas és,
valljuk be, sokszor izzadságcseppekkel teli per-
cet töltöttünk el azon a szombaton. Köszönöm,
hogy kollégáim igazán magukénak érezték a
rendezvényt, szívvel-lélekkel vettek részt rajta.

Köszönet illeti a támogatásért a BME OMIKK
vezetõit is.
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A nagy nap

Szeles, várakozással teli szombat reggel volt.
Mindannyian izgatottan jöttünk, attól tartva, ke-
vesen térnek be hozzánk ezen a napon. A konk-
rét feladatokon túl (pl. hány asztalt hozzunk ki,
az árusokat fogadni kell…) attól is tartottunk,
nem lesz jó idõ. Az esõ bármelyik percben vár-
ható volt. Estére kiderült, az idõjárás is „támo-
gatta” rendezvényünket. A verõfényes, napos
délelõttöt nyugodt délután követte, s az esõ a
rendezvény vége után negyed órával kezdett esni!

S hogy milyen programok zajlottak azon a
„hosszú” napon? Íme:

Épületvezetések, barangolók, séták

A hétvége fõ célja az épületek megismerteté-
se volt. Éppen ezért a Mûegyetem központi épü-
letében (K épület) és a könyvtárban tartottunk
vezetést (10 és 12 órakor), lehetõséget biztosí-
tottunk a jelenleg is mûködõ könyvkötõ mûhe-
lyünk megtekintésére 11 és 13 órakor, s 14 óra-
kor séta indult a Mûegyetem híres kertjében.

A Mûegyetem központi épületét Hauszmann
Alajos tervei alapján 1906 és 1909 között építet-

ték, ugyanebben az idõszakban épült fel a mai
BME OMIKK könyvtárépülete. Tervezõje Pecz
Samu mûegyetemi tanár és építész volt. A könyv-
tár nagyolvasója az építés idején Európa nem
szakrális célra használt, de szakrális jellegû épü-
letei közül a legnagyobb téglaboltozattal bírt.

Az örökségnapi ismertetés a Mûegyetem fõ-
bejáratánál kezdõdött, majd a könyvtár épületé-
ben fejezõdött be. Két „idegenvezetõ” is vála-
szolt az összesen mintegy nyolcvan-kilencven
látogató kérdéseire: a központi épület szépségeit
Kiss Zsuzsanna, az Építészettörténeti Tanszék
doktorandusza, a BME OMIKK-ot pedig Liszkay

Béla igazgatóhelyettes mutatta be.
A vezetéseken kívül kollégáink készségesen

megmutatták az érdeklõdõknek nagyolvasónkat,
a Sóhajok hídját, elmondták, mit szerveztünk arra
a napra.

Nagy sikert aratott a könyvkötõ mûhely sétá-
ja, a meghirdetett kettõ helyett négy (!) alkalom-
mal kísértünk le csoportokat a kötészetre. Szalay

Tibor könyvkötõ mesterünk vezetésével sokan
most voltak elõször ilyen mûhelyben. A látoga-
tásoknak pozitív hatása is volt, a jelenlévõ álta-
lános iskolai tanárok közül azóta már sokan el-
hozták diákjaikat könyvtárunkba és a könyvkötõ
mûhelybe.

Egy csoport a kert felfedezésére indult, Szabó

Kata és Budaházy Ibolya segítségével az ér-
deklõdõk megnézhették a szobrokat, megcso-
dálhatták a virágokat, fákat, s megtudhatták,
hogy Pecz Ármin volt a Mûegyetem híres
kertjének tervezõje.

Kiállítások

A nap folyamán három kiállítást rendeztünk a
látogatóinknak.

Sokan megcsodálták a csak ezen a szomba-
ton látható õsnyomtatványainkat, régi, ritka köny-
veinket. A kiállítást Régi, ritka könyveink cím-
mel Emmertné Szerõczei Dóra rendezte, s az
érdeklõdõknek szívesen mesélt ritkaságainkról.
Köszönet kollégáinknak a könyvek gondos õr-
zéséért!

A Sóhajok hídján a Rajzi és az Építészettör-
téneti Tanszék hallgatóinak az egyetem épületeit
ábrázoló munkáiból nyílt „tárlatot” nézhették
meg, melyet szobrászmûvész kollégánk, Bodó

Csaba segítségével Bakó Katalin válogatott. A
válogatás címe Épület-impressziók volt.
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Az aulában Pecz Samu „ká-

polnája” címmel digitális kiál-
lítás is várta a nézelõdõket, me-
lyet Virág György kollégánk ál-
lított össze. Az õ munkáját di-
cséri a rendezvény összes meg-
hívója, szórólapja és plakátja is.

Gyerekprogramok

Napközben sok gyerek vett
részt a nekik szóló programo-
kon, a rajzverseny eredményhir-
detése, a gyermektáncház, a
mese, a játék felejthetetlen pil-
lanatai voltak a napnak. Emel-
lett kipróbálhatták a várépítést,
sokan döntögették a jenga-tor-
nyokat, s a ceruzákat is szorgosan dolgoztat-
ták a gyerekek. Sokan oldották meg a “sétáló
feladatlapokat”, a megoldásokért könyvjelzõt
kaptak.

Az én házam, az én váram rajzverseny zsûri-
tagjai képzõmûvész kollégáink voltak, napköz-
ben õk is lelkesen segítettek a gyerekeknek, akik
nagy örömmel vették át a rajzverseny díjait.

További programjaink

Ezen a napon kezdtük a megbocsátás hetét, a
rendezvény tanulságairól, érdekességeirõl egy
másik cikkben Ézsiás Anikó és Molnár Anita

számol be.
A délutáni-esti táncház és koncert családi-

asra sikeredett, a zenét a Fondor és a Sültü
zenekar szolgáltatta. A vállalkozó kedvûek
táncolhattak, a gyerekek mesét hallgattak, ját-
szottak. A „mulatságnak” 19 óra után vetet-
tünk véget.

Nyitva volt tájékoztató szolgálatunk, Saxin-

gerné Váradi Anikó állt az érdeklõdõk rendelke-
zésére, segített az épület bemutatásában, s ren-
dezvény-bázist biztosított.

A nagyolvasóban Meilinger Eszter várta az
olvasókat, az asztaloknál néhány híres egyetemi
oktató és hallgató életrajza és képe várta a kí-
váncsiskodókat.

A sétákban megfáradt résztvevõk kipihenhet-
ték magukat az udvaron, s az árusok utcáján ér-
tékes és kedves, míves és szép tárgyakat vehet-
tek maguknak és családtagjaiknak.

Visszhang

Úgy érezzük, jól sikerült a BME OMIKK-
ban tartott kulturális örökség napja. A progra-
mok száznál is több látogatót, olvasót vonzottak
a könyvtárba, s ez a szélesebb közönség felé
való nyitásban, valljuk be, szép eredmény.

Emellett nem elhanyagolható az sem, hogy
kollégáink közösen fogadták a látogatókat, együtt
izgultunk, hogyan zajlik a rendezvény, s együtt
örülhettünk a sikernek is. Fontos számunkra,
hogy levonjuk a szervezés és a programalkotás
tapasztalatait, hogy a késõbbiekben jó szakmai
és kulturális programokkal várhassuk a hozzánk
betérõket.

2007 szeptemberében szeretnénk újra kinyit-
ni kapuinkat, programjainkra sok szeretettel vár-
juk önöket is!

Bakó Katalin
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Megbocsátás hete
a BME OMIKK-ban

Ötletek és tapasztalatok
kezdõ megbocsátóknak

A kulturális örökség napjai keretében a BME
OMIKK 2006. szeptember 16-án indította a
megbocsátás hetét. A rendkívüli szombati nyit-
vatartási napot ideálisnak találtuk szakmai kez-
deményezésünk elsõ napjának. Ilyen jellegû ak-
ció a BME OMIKK-ban még nem volt. (A ’90-
es években az OMIKK-nak volt hasonló rendez-
vénye.)

Célunk azon régi olvasóink elérése volt, akik
több éve nem hozták vissza a BME Könyvtárá-
ból vagy az OMIKK-ból kikölcsönzött dokumen-
tumokat, feltehetõleg a dokumentumokat terhelõ
magas késedelmi díjtól tartva.

A megbocsátás hetét minden olvasónkra ki-
terjesztettük, feltételként annyit szabtunk, hogy
magát a dokumentumot hozzák vissza, s ne
hosszabbítsák meg annak kölcsönzési idejét.
Olvasóink örömmel fogadták a kezdeményezé-
sünket, sokan éltek az újdonságként beharango-
zott lehetõséggel.

A megbocsátás hetét komoly felkészülés elõz-
te meg. Elsõ lépésként adatbázisunkból kiszûr-
tük azon olvasóinkat, akiknél 2003 elõtt lejárt a
kikölcsönzött dokumentumok határideje. A ki-
választott olvasók adatlapját a leválogatás során
könyvtári integrált rendszerünkben egy külön erre
a célra létrehozott tiltókóddal láttuk el, amely
megkönnyítette késõbbi visszakeresésüket.

A megbocsátás hete elõtt három héttel pos-
táztuk ki az elsõ értesítõket. A korai dátumot az
indokolta, hogy az esetlegesen megváltozott cím-
rõl visszaérkezõ leveleket idõben ki tudjuk kül-
deni a másik címre is.

A megbocsátás hetét meghirdettük az egyete-
mi fórumokon, a kerületi és az országos médiá-
ban is (pl. MTI), reklámoztuk a könyvtár hon-
lapján. Próbáltuk személyesen is megszólítani
olvasóinkat, telefonon, illetve e-mailben is jut-
tattunk el hozzájuk információkat.

Az olvasókat megpróbáltuk visszakeresni adat-
bázisunkban korábban rögzített telefonszámaik
vagy munkahelyi címük alapján, de felkutatá-
sukra igénybe vettük az interneten elérhetõ on-
line telefonkönyvet is.

A kiküldött levelek tizenegy százaléka min-
den általunk ismert címrõl visszajött, ezeket a
kölcsönzéseket jelenleg behajthatatlanként tart-
juk nyilván (ez a visszavárt könyvek tizenkét
százalékát jelenti).

Vidéki olvasóinkra is gondolva felajánlottuk,
hogy a dokumentumok postai úton is visszaküld-
hetõk. Az érintettek húsz százaléka élt is ezzel a
lehetõséggel. Mód volt arra is, hogy az elveszett
könyveket másik példánnyal pótolhassák (eddig
huszonhárom mû esetében volt így). Ha nem
tudták beszerezni a hiányzó dokumentumokat,
pótlási díj fizetése ellenében állományunkból tö-
röljük azokat.

A megbocsátás hete a régi tartozások felszá-
molása, rendezése szempontjából sikeresen zá-
rult, a visszakért könyvek tizenhét százaléka is-
mét könyvtárunkban van. Az egyhetesre terve-
zett akciónk idõtartama nem volt elég ahhoz,

hogy minden olvasónk visszajuttassa
hozzánk a dokumentumokat A kezde-
ményezés után két-három héttel is
kapunk vissza (postán és személyesen)
dokumentumokat.

Voltak olvasóink, akik nem hasz-
nált könyveiket nekünk ajándékozták
(pontosan tizenötöt).

Érdekességek:
• Egy dokumentumot olyan ol-

vasótól kaptunk vissza, akinek koráb-
ban kézbesíthetetlenként visszajött a le-
vele.

• Kiskunhalasra küldtük el a fel-
szólítást, és három hét múlva Gyõrben
adták postára a könyveket.
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• Volt olyan olvasónk, aki mind a BME
könyvtárának, mind az OMIKK-nak tartozott
könyvekkel. (A könyveket mindkét helyrõl a
könyvtárak egyesítése elõtt kölcsönözte.)

• Az egyik könyvben benne maradt az ol-
vasó kölcsönzõjegye, kölcsönzési bizonylata,
és az egyik néhány éve küldött felszólítás is!

• Bár az akciót szeptember 16-án indítottuk
és ez a dátum minden levélben fel volt tüntet-
ve, egy héttel hamarabb már kaptunk vissza
könyveket.

• Több olvasó azonnal újra beíratkozott a
könyvtárba.

• Volt olyan olvasó, aki a könyvtártól két
kilométerre lévõ postán adta fel az ajánlott kül-
deményét.

• Több könyv érkezett vissza a meghirdetett
határidõ utolsó napján gyorsfutárral.

A megbocsátás hete lezárult, de ezzel még
nem ért véget a munkánk. Szeretnénk minden
olvasót elérni és lehetõségeink szerint minden
tartozást felszámolni. Arra törekszünk, hogy a
következõ év elejére új stratégiát dolgozzunk ki
a késedelmes ügyek kezelésére, ezzel is kiküszö-
bölve, hogy olvasóink hosszú ideig tartozhassa-
nak könyvtárunknak dokumentumokkal.

Ézsiás Anikó–Molnár Anita

BME OMIKK olvasószolgálati osztály

Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

E lap hasábjain 2000 októbere óta már többször
beszámoltunk azokról a kapcsolatokról, melyek
könyvtárunk és a megyénkkel szomszédos or-
szágok magyar könyvtárosai között alakultak ki.
Igyekeztünk arról is tájékoztatni a kollégákat,
hogy a könyvtárunk által határon túli kollégák
számára szervezett továbbképzéseken, amire a
közeljövõben már hetedik alkalommal kerül sor,
milyen központi témákat választottunk. Hírt ad-
tunk azokról a továbbképzésekrõl/kurzusokról is,
melyeken mi, nyíregyházi könyvtárosok, illetve
más anyaországi szakemberek vettek részt Be-
regszászon. Különösen megható volt az az él-
ménybeszámoló, amit az egyik kárpátaljai kollé-
ganõ vetett papírra a megyebeli iskolai könyvtá-
rosokkal közösen szervezett, Szurdokpüspökibe
kihelyezett vidám hangulatú, de sok tanulsággal
járó napokról. Kisebb publicitást kapott az a

programsorozatunk, amit A nagy könyv kereté-
ben bonyolítottunk: írókkal, költõkkel, színmû-
vészekkel jártuk Szatmárt, a Bereget és a Felvi-
déket.

Az évek során nem csupán könyvtáros és
könyvtáros között, hanem az egyes témákhoz
különbözõ szakterületekrõl meghívott elõadók
között is nagyon szép, ügytámogató kapcsolat
alakult ki. Ezekbõl szinte természetesen jött a
gondolat is, hogy ha már külön-külön mindenki
próbálja ereje, tehetsége szerint a határon túli
könyvtárosokat, illetve rajtuk keresztül az olva-
só határon túli magyarokat segíteni, akkor te-
gyük ezt együtt. A közös elhatározás, hogy be-
jegyeztetjük a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyv-

tárosokért Alapítványt, tavaly nyáron érlelõdött
meg bennünk. Tettük ezt azzal a céllal, hogy a
tõlünk telhetõ módon, keresve más jó szándékú
támogatókat is, segítsük a Kárpátalján magyarul
vagy magyar nyelven is oktató iskolák könyvtá-
rai magyar nyelvû állományának fejlesztését és
az ott dolgozó kollégák továbbképzését.
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Ez vezérelt bennünket akkor is, amikor
egyik alapító tagunk, Puky Miklós biológus (az
MTA tudományos munkatársa), Kárpátalján, a
nyári továbbképzések alkalmával szervezett ki-
rándulásokon készített fotóit képeslapok for-
májában is elkészíttettük, hogy céljaink meg-
valósítása érdekében értékesíthessük azokat. A
nyomdából egyenesen a repülõtérre vittük a
képeslapok egy részét, hogy Oslóban, az otta-
ni magyar nagykövet rezidenciáján, az ott élõ
magyar közösséggel megismertessük tervein-
ket, természetesen azzal a nem titkolt szán-
dékkal is, hogy támogatókat keressünk. Sike-
rült. Norvégiai bemutatkozásunkat Kovács

Ferencnek, egy másik alapító tagunknak kö-
szönhetjük. Az Oslói Egyetem médiamérnöke,
aki íróként, költõként, grafikusként és mûfor-
dítóként ismert, Nyíregyházán született és járt
iskolába. Negyedszázada él a norvég fõváros-
ban, s igen magas fokú elkötelezettséggel
igyekszik népszerûsíteni a norvég irodalmat
Magyarországon, de fõként a magyar irodal-
mat s a mûvészetek legkülönbözõbb területe-
inek magyarországi képviselõit Norvégiában.

Kövér Tibor jogász, az Országgyûlési Könyv-
tár osztályvezetõje régi baráti kapcsolat révén
került elõadóként Beregszászba. Kezdettõl fog-
va erkölcsi és anyagi támogatója a határon túli
magyar nyelvû oktatásnak, az ottani könyvtáros-
ok munkájának. Elõadásaival, az általa szerve-

zett könyvadományokkal
segíti a magyar nyelv és
kultúra megõrzését a határ
másik oldalán.

Bajnok Lászlóné könyv-
táros (Nyíregyházi Fõisko-
la), aki oktatói munkája ré-
vén mindannyiunk közül
leghamarabb találkozott
néhány Nyíregyházán ta-
nuló beregszászi könyvtá-
ros kolléganõvel, az indu-
lástól elõadóként, valamint
könyv- és folyóirat-adomá-
nyok szervezésével veszi
ki részét a közös munká-
ból.

Éva Erzsébet fõiskolai
tanár, mentálhigiénikus
(Nyíregyházi Fõiskola)
elõadásaival, gyakorlati

foglalkozásaival, illetve ezek szervezésével kap-
csolódott be a közös munkába. Szervezõje és
résztvevõje volt azoknak az irodalmi programok-
nak, melyeket A nagy könyv kapcsán indítot-
tunk Szatmárba, a Beregbe és a Felvidékre.

Itt kell megállnunk egy percre, hogy emlé-
kezzünk Berki Antal színmûvészre, aki idõt,
pénzt, fáradságot nem kímélve rótta a számunk-
ra ismeretlen minõségû utakat, tûrte a többórás,
megalázó várakozást a határokon, hogy a ma-
gyar költõk verseit elõadva segítse az irodalom
megértetését, megszerettetését. Váratlanul, alig
hatvanévesen ment el közülünk.

Kalydy Zsuzsanna könyvtárostanár (Krúdy
Gyula Gimnázium), a Scola Téka Iskolai Könyv-
tárosokért Alapítvány titkára. A Scola Téka ala-
pítvány a megyében élõ, arra érdemes iskolai
könyvtárosok elismerését tûzte ki célul. A két
alapítvány jellegébõl adódóan természetes, hogy
a megyebeli és a határon túli könyvtárosok kö-
zötti szakmai munka szervezése, közös pályáza-
tok beadása területén tud a legtöbbet segíteni.

Vraukóné Lukács Ilona könyvtáros (Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár) a hatá-
ron túli kollégák beregszászi és évenkénti nyír-
egyházi továbbképzéseinek szervezõje, rendsze-
res elõadója, az alapítvány képviselõje.

Az elmúlt hat évben több mint tízezer kötet
használt és új könyvet, régi és új folyóiratot,
CD-ket, kazettákat juttattunk át a határon. Háti-
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zsákban, sporttáskában, gurulós bõröndben ke-
rült át a legtöbb. A dobozos kiszereléseket ha-
tárõrök segítették át. Sok-sok táskát a Nyíregy-
házi Fõiskola oktatói vittek, akik hétvégeken
tanítani járnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Fõiskolára. Neveket nem tudnánk mon-
dani, ha vallatnának se, csak keveset. Csak né-
hányat ismerünk közülük, a többieket õk isme-
rik meg a barátaik… s így tovább. Mindenkinek
hálásak vagyunk a segítségért, az önzetlenségért,
s nem kevés esetben a kockázat vállalásáért!

A legtöbb könyv használt állapotban jutott a
birtokukba.. A belbecs lehet nagy, de a külcsín
sok esetben kívánnivalót hagyott maga után.
Ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy az
adományba kapott könyveket átválogatjuk, csak
a legértékesebbeket visszük át, a többit ötven–
száz forintos áron értékesítjük a könyvtárunk
elõterében, s az ebbõl befolyt pénzt új könyvek
vásárlására fordítjuk. Nagy hiány van minden-
bõl. A legnagyobb igény a szótárak, lexikonok
iránt mutatkozik. Elsõ célunk, hogy minden kár-
pátaljai iskolai könyvtár számára megvegyük A
magyar helyesírási szabályzatot. Eddig negyven-
öt darabot sikerült vásárolnunk.

Korábban felhívás jelent meg e lap hasábjain
is, hogy szívesen fogadunk könyveket a fenti
célra. Akkor az érdi városi könyvtártól kaptunk
egy nagyon jelentõs tételt. Azóta mások is rend-
szeresen keresnek meg ilyen céllal.

Komoly támogatónk a Nagyvilág címû folyó-
irat szerkesztõsége, és a Petõfi Irodalmi Múze-

um is. A BBC londoni magyar tagozatának

megszûnésekor annak kézikönyvtárát is sikerült
megkapnunk, sok nyelvoktatást segítõ CD-vel
együtt.

Közel félezer kötet ifjúsági könyvet, új ki-
adásúakat kaptunk a Coldwell Kiadótól. Ugyan-
ilyen nagyságrendû volt az az állomány, amit
Bánffy György színmûvész adományozott az ala-
pítvány javára. (Ezen adománnyal külön terve-
ink vannak, reméljük, errõl is beszámolhatunk
egy éven belül.) S a nyíregyházi Rotary Klub is
kétszázezer forint értékû könyvadománnyal tá-
mogatta alapítványunkat.

Hoznak könyveket árusításra iskolák könyv-
táraiból, s magánemberek is támogatják az akci-
ót. Az olvasók megszokták, szeretik. Ha valami
miatt le kell szedni a könyveket, keresik. Töb-
ben beteszik a pénzt a becsületperselybe, elvi-
szik, elolvassák a könyvet, s visszahozzák, lete-

szik az árusítandók közé. Adományozóinknak a
támogatást azzal köszönjük meg, hogy a képes-
lapjainkból küldünk nekik egy lepecsételt pél-
dányt.

Ezek árusítása szintén bevételt jelent. Alapít-
ványi tagjaink, ismerõseink, barátaink rendsze-
resen népszerûsítik ezeket különbözõ fórumokon,
s kitesszük könyvtárunkban is olyan rendezvé-
nyeken, amelyekrõl úgy gondoljuk, odaillõ.

A képeslapokból készíttetett tabló több fóru-
mon szerepelt. Áprilisban a Nemzetközi Könyv-
fesztiválon, augusztusban a Nemzetközi Olva-
sástársaság budapesti konferenciáján is megje-
lent; egyik helyen sem haszontalanul. Ezúton is
köszönjük a szervezõknek, személy szerint Nagy

Anikónak és Nagy Attilának a lehetõséget!
Van, ahová nincs lehetõségünk ilyen nagy

felszereléssel menni, ott csak elmondjuk, mit
csinálunk, bemutatjuk a képeslapokat, és adunk
a szórólapjainkból.

Terveink között szerepel saját honlap kialakí-
tása, jótékonysági estek, könyvárverések szerve-
zése is, illetve szórólapok több nyelvre való lefor-
dítása. Ez utóbbi – tapasztaltuk – nemzetközi
konferencián elengedhetetlen. S nem elég csak
az angol. S nem elég csak azt odaírni, hogy
Kárpátalja. A külföldinek, az idegennek tudnia
kell, miért magyar, ha ukrán.

Mit várunk a magyar könyvtáros társada-

lomtól?

– Próbáljanak minél több ismeretet szerezni
Kárpátaljáról. Ha tehetik, ne csak olvassanak e
gyönyörû vidékrõl, az ott élõ különösen tiszta-
lelkû emberekrõl, hanem menjenek is el oda.

A felújítás alatt álló,

egykori Bereg Me-

gyei Törvényszék

épületében mûködik

a II. Rákóczi Ferenc

Kárpátaljai Magyar

Fõiskola és annak

könyvtára

Égre mutató sziluett
A felújított benei

református
templom

Nézzenek szét, ismerjék meg a helyszíneket, s
biztosan meg is szeretik ezeket.
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– A fent olvasottak alapján ismertessék meg
minél több emberrel, hogy milyen célokat tûz-
tünk ki magunk elé, s nyerjék meg õket az ügy-
nek. Aki vállalja, hogy az alapítványról szóló
szórólapokat az olvasók számára hozzáférhetõvé
teszi, annak szívesen küldünk, jelentkezzen.

– Selejtezés vagy más ok miatt fölöslegessé
vált könyveiket árusítsák ki, s a befolyt összeget
fizessék be az alapítvány számlájára:

ERSTE Bank: 11600006-00000000-18609233
Amennyiben az árusítást nem tudják vállalni,

de a könyveket szívesen felajánlják, keressék meg
az a alapítvány képviselõjét:

vraukone@mzsk.nyirbone.hu
Tel.: (42) 598-888 (mh)
Fax.: (42) 404-107
Mobil: (20) 412-8939
– Ha vállalják könyvtárukban a képeslapok

értékesítését, jelezzék, adunk át bizományba.
– Ha könyvtáruk olyan szakmai konferenci-

át szervez – megyei, regionális, országos, eset-
leg nemzetközi szinten –, melyen nem idegen az
alapítvány jelenléte, értesítsenek, szívesen elme-
gyünk személyesen.

– Akiknek olyan nemzetközi kapcsolataik
vannak, ahol vélhetõen azonosulnak céljainkkal,
ismertessék meg azokat velünk is.

Az alapítványunkról szóló rövid ismertetõt a
képeslapokkal együtt feltettük a Katalistra is.
Reméljük, hogy céljaink, eddigi munkánk isme-
retében sokan keresnek majd minket!

Munkánk szükségességét megerõsítendõ áll-
jon itt egy írás is, amit Kárpátaljáról kaptunk.

rok több mint 1100 évvel ezelõtt választották

hazájuknak. A magyar nép egyes kutatók szerint

finnugor származású, más kutatók a sumér ere-

detre esküsznek. A magyarokat a II. Szilveszter

pápa által ajándékozott koronával megkoroná-

zott elsõ királyuk, István térítette a keresztény

hitre, alapította meg a magyar államot. Így lett

a magyar európai nép. A magyarok évszázad-

okon keresztül védték Európa népeit a török és

tatár veszedelemtõl. A XIX. század végén (1867)

államszövetségre léptek Ausztriával, megalakult

az Osztrák–Magyar Monarchia, melynek terüle-

te több mint 600 000 km2 volt. A dualista ál-

lamszövetségen belül mindkét ország önállóan

irányította belsõ ügyeit. 1914-ben egy szerb

diák orvul meggyilkolta Ferenc Ferdinánd

osztrák trónörököst. Ausztria hadat üzent Szer-

biának. Szerbia szövetségesei háborúba léptek

az osztrák-magyar birodalommal, természet-

szerûleg Magyarország is hadba lépett Auszt-

ria oldalán. Megkezdõdött az elsõ világhábo-

rú, mely a monarchia vereségével végzõdött.

Magyarország az Antant hatalmak nyomására

kénytelen volt aláírni a történelem legigazság-

talanabb békediktátumát, a trianoni békeszer-

zõdést, melynek értelmében Magyarországot

feldarabolták. Több mint 325 000 km2 terüle-

tének nagy részét a környezõ államoknak ad-

ták oda. Magyarország területe kevesebb, mint

93 000 km2 lett, lakossága egyharmadára csök-

kent. A legnagyobb baj azonban az volt, hogy

sokmillió magyar egyik napról a másikra ide-

gen országban találta magát, ahol a legkímé-

letlenebb bánásmód várt rájuk a többségi nem-

zetek részérõl. A csodálatos, erõs és hatalmas

Magyarországból egy megcsonkított kis állam

lett, amely saját magával határos határainak

teljes hosszában.

Különösen keserves sorsra jutott a Kárpát-

alja néven ismert földrajzi terület magyar la-

kossága. Még élnek emberek, akik az Osztrák–

Magyar Monarchiában születtek, majd cseh-

szlovák állampolgárok lettek. 1938-ban vissza-

kapta Magyarország a területet, ismét magyar

állampolgárok az ottani magyarok. A második

világháború után a Szovjetunióhoz csatolták,

ami szovjet állampolgárságot jelentett. Ukraj-

na függetlenné válása után a szovjet állam-

polgárságot ukránra kellett váltani. Tehát ki

sem mozdult lakóhelyérõl, mégis négy ország

állampolgára volt.

Páfrányölelte kárpáti

vízesés: Szinevéri

Nemzeti Park

Van olyan, a ki bõven adakozik, és annál

inkább gazdagodik; és a ki megtartóztatja a já-

randóságot, de ugyan szûkölködik. A mással

jóltevõ ember megkövéredik; és a ki mást fel-

üdít, maga is üdül.”

Példabeszédek 11. 24; 25.
Kedves barátaink!

Volt egy gyönyörû ország Európa közepén, a

Kárpátok fenséges hegykoszorújának ölelõ kar-

jában. Ezt a földet az Ázsiából érkezett magya-
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A szovjet hatalom éveiben a vasfüggönnyel

elzárva, az anyaország vérkeringésétõl oly szo-

rosan elkötve élt a kárpátaljai magyarság, hogy

már nem is fájt a nemzettestnek. A kárpátaljai

magyarok szívós és kitartó küzdelem árán meg-

õrizték magyarságukat. Ezt teszik jelenleg is mint

ukrán állampolgárok. Megalakították saját ér-

dekvédelmi szervezetüket, a Kárpátaljai Magyar

Kulturális Szövetséget, valamint a kárpátaljai

magyar oktatás segítésére létrehozott Kárpátal-

jai Magyar Pedagógusszövetséget. Ez utóbbi

szervezet sok egyéb mellett létrehozott egy ma-

gyar nyelvû felsõoktatási intézményt, a II. Rákó-

czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolát, kiépí-

tette a magyar iskolák informatikai oktatását,

technikai eszközökkel szerelte fel az iskolákat.

Mindezt fõleg magyarországi támogatók és köz-

alapítványok, valamint a magyar kormány segít-

ségével. A támogatások azonban oly mértékben

csökkentek, hogy a jól kiépített, kitûnõen mûkö-

dõ rendszert az összeomlás fenyegeti. Pedig most

terveztük az iskolai könyvtárak magyar nyelvû

könyvekkel való feltöltését. Ezt szintén külföldi

segítõk révén tudjuk csak megvalósítani.

Magyarországi barátaink létrehozták a Kár-

pátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapít-

ványt. Csak ennek az alapítványnak a segítségé-

vel valósítható meg a kárpátaljai magyar iskolai

könyvtárak állományának folyamatos növelése,

frissítése újabb kiadványokkal, ellátása magyar

nyelvû folyóiratokkal, szaklapokkal, idõszaki ki-

adványokkal. Ez nem kis feladat, mivel Kárpát-

alján mintegy száz magyar oktatási intézmény

van, amelyekben könyvtár is mûködik. A tanköny-

veket az ukrán állam térítésmentesen biztosítja a

tanulóknak oly módon, hogy az iskolai könyvtá-

rak megkapják a tankönyveket, ahonnan a tanu-

lók kikölcsönzik egy tanévre. Sajnálatos viszont,

hogy a tankönyveken kívül semmi más oktatási

segédanyag nem jelenik meg magyar nyelven,

így a magyar iskolák tanulói lépéshátrányba

kerülnek az ukrán iskolák tanulóival szemben.

Ezt a hiányosságot próbálja kiküszöbölni a Kár-

pátaljai Magyar Pedagógusszövetség keretein

belül mûködõ Tankönyv- és Taneszköztanács

saját kiadású munkafüzeteivel és egyéb didakti-

kai segédanyagokkal. Anyagi lehetõségek hiányá-

ban azonban ez a tevékenység csak igen szerény

keretek között valósulhat meg. Ezért keresünk

meg minden olyan barátunkat, akitõl segítséget

remélünk ennek az igen nehéz problémának a

megoldására. Aki nem tapasztalta, nem tudhat-

ja: kérni sokkal nehezebb, mint adni. Szégyen-

keznünk kellene, de szégyenkezzenek azok, akik

ilyen helyzetbe taszítottak bennünket. „Boldogok

az irgalmasok, mert õk irgalmasságot nyernek”

Szíves segítségüket elõre is köszönjük.

V. Lukács Ilona

Ön megvette már
könyvtárának

az ETO új kiadását?

Kapható a Könyvtári Intézetnél.
Levélcím: Budapest 1827,
Budavári Palota F-épület

E-mail: oktat@oszk.hu
Telefonszám: 2243-819

Utoljára 1990-ben középkiadással
jelent meg az ETO, a mostani

kiadás a UDC Consortium által
gondozott ETO-adatbázis

honosított rekordjaiból készült.
Siessen, ne késse le!
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 Tudóssorsok
– tudósportrék II.

Szigeti György (1905–1978)

A magyar tudomány és technika nagyjai soroza-
tunk legújabb kiadványa Szigeti Györgyöt, a
hazai és a nemzetközi mûszaki tudomány elis-
mert egyéniségét mutatja be.

A jelentõs személyiségeket az jellemzi, hogy
maradandót tudnak alkotni, amit az utókor is
elismer és értékel. Rendelkeznek az elõrelátás
ritka képességével, felismerik a kor kihívásait,
és kellõ képzelõerõvel, stratégiai érzékkel meg-
tervezik, majd megfelelõ taktikai érzékkel s nem
kevés állhatatossággal végrehajtják a szükséges
lépéseket.

E szavak érvényesek talán leginkább Szigeti
György életpályájára, aki az elektrolumineszcens
fényforrások, valamint a félvezetõk kutatása te-
rén ért el kimagasló eredményeket. Nevéhez fû-
zõdik a Mûszaki Fizikai Kutató Intézet megala-
pítása 1958-ban, melynek 1974-es nyugalomba
vonulásáig igazgatója volt. Tudományos és tu-
dományszervezõi munkásságát kitüntetések, ha-
zai és külföldi tisztségek elnyerése fémjelzik.

A kiadvány gazdag dokumentum- és képanya-
got tartalmaz életérõl és munkásságáról, váloga-
tást személyes irataiból, levéltárakban és egyéb
közgyûjteményekben gyûjtött anyagokból.

A lemezen központi szerepet tölt be a róla ké-
szített, a korabeli társadalmi eseményekbe ágya-
zott, személyes momentumokkal gazdagon átszõtt
portré, amelyben legfontosabb szakmai eredménye-
inek elemzésére is bõségesen sor kerül.

Helyet kap emellett egy tudományos munkás-
ságát elemzõ fejezet, amely a kezdetektõl mutat-
ja be kutatási területeit, gyakorlati kutatásait
kéziratain keresztül, pályafutását méltató íráso-
kat, valamint munkájának színtereit. Külön ta-
nulmány méltatja tudományszervezõi tevékeny-
ségét, a tudományos együttmûködés terén elért
eredményeit. Jelentõs helyet kapnak az utókor
hálás elismerését jelzõ egyéb momentumok –
visszaemlékezések, emlékünnepségek, emlékhe-

lyek, a nevét viselõ iskola anyagai. Megismer-
kedhetünk – ugyancsak külön fejezet keretében
– a születésének századik évfordulója alkalmá-
ból rendezett emlékkonferencia anyagaival is. A
rendkívül olvasmányos, s emellett a szakmai el-
várásoknak is maradéktalanul megfelelõ tanul-
mányokat igényes bibliográfia, valamint szaba-
dalmainak jegyzéke egészíti ki.

Kéziratait és tanulmányainak egy részét sza-
vasan visszakereshetõ formában digitalizált do-
kumentumként tesszük közzé, s így a CD-n ta-
lálható keresõrendszer segíti a tudományos el-
mélyülésre vágyókat is. A céltudatos böngészés
megkönnyítése érdekében bõséges kronológia,
valamint indexek állnak az olvasó rendelkezésé-
re. A multimédiás kiadvány HTML-ben szerkesz-
tett dokumentumokból készült, hipertext csato-
lókkal, amelyek böngészõprogrammal olvasha-
tók, nézhetõk és hallgathatók.

Végezetül álljon itt a CD mottójául is vá-
lasztott idézet, mintegy Szigeti György hitval-
lásaként:
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„Az, aki ha tudja is, hogy valamit hogyan
kell csinálni, a kérdést így teszi föl: miért? Ám
nem csupán kérdez, hanem a feleletet is keresi.”

A CD felelõs kiadója Fonyó Istvánné, a
BME OMIKK fõigazgatója, sorozatszerkesz-
tõje  Stubnya György fõigazgató-helyettes, fõ-
szerkesztõje Gyulai József, felelõs szerkesztõ-
je Árvayné Kucsera Judit, technikai szerkesz-
tõje Tóth Imre, a videó-anyagokat Huszár Já-
nos készítette. A tanulmányokat az anyagtu-
dományhoz, az MFA-hoz és a BME-hez kötõ-
dõ kutatók és oktatók (Bartha László, Füstöss
László, Gergely György, Gyulai József,
Herman Ákos, Mojzes Imre) írták. A szakmai
igényességet a két szaklektor, Bartha László
és Szigeti János  neve szavatolja.

Árvayné Kucsera Judit

(BME OMIKK)
tudománytörténeti csoport

„Mint kincset õrzöm”
Levelezõs játékok, sorozatok

A zalaeger-
szegi József
Attila Városi
K ö n y v t á r
1988-ban in-
dította útjára
a „Mint kin-

cset õr-

zöm…” címû
s o r o z a t á t ,
m e l y n e k
2 0 0 5 - b e n
már a tizen-
h a r m a d i k
kötete jelent
meg.

E módszertani kiadvány – az általuk 2002-
ben, illetve 2003-ban meghirdetett – három le-
velezõs játék felhívásait, feladatlapjait és megol-
dásait teszi közzé.

A Hõs állatok – állathõsök címû elsõ fejezet
a mai magyar állatos mesékbõl, történetekbõl
várja levelezõs játékra a vállalkozó kedvû 3–4.
osztályos csapatokat. A gyerekek által ismert
népszerû alkotók mûveinek – Bálint Ágnes:
Frakk, a macskák réme?; Kányádi Sándor: A vi-
láglátott egérke; Gera Pál állattörténetei… – el-

olvasása szükséges ahhoz, hogy a feladatokra vá-
laszolni tudjanak a tanulók. A kérdések változa-
tosak, sokszínûek, a könyvtárhasználat gyakor-
lását is jól szolgálják.

A második fejezet „Az ígéret ideje” – Kuruc

világ – labanc világ címmel történelmi sorozat meg-
ismerésére invitálja a 6–7. osztályos csapatokat.

A megújulások kora címû részben a hagyo-
mányos feladatok mellett manuális munkára is
biztatják a gyerekeket: rongybabát kell készí-
teni, s a kor divatjának megfelelõ öltözékkel
kell felöltöztetni. A sok érdekes feladat sorát
színesíti A kétfejû sas címmel a CD-ROM-ban
való keresés játékos gyakoroltatása.

Az ezt követõ kérdésekre a válaszokat Hol-
lós-Korvin Lajos A Vöröstorony kincse címû
regényének elolvasása után adhatják meg a
gyerekek. Érdekes feladattal zárul ez a feje-
zet: a gyerekeknek olyan újságot kell készíte-
niük, mely az ifjúságot tájékoztatja a Rákóczi
szabadságharcról, annak eseményeirõl, híres
személyeirõl…

A záró fejezet a Tündérjárta mesetájon cí-
met viseli, és a mai magyar mesék kapcsán
várja levelezõs játékra a vállalkozó kedvû 3–
4. osztályos csapatokat. Fésûs Éva, Kányádi
Sándor, Petrohay Margit, Tordon Ákos, Csu-
kás István, Janikovszky Éva és Lázár Ervin
meséire épülnek a vidám, szórakoztató, játé-
kos feladványok. Végezetül az említett szer-
zõk meséin alapuló vetélkedõ anyaga zárja a
kiadványt.

A színvonalas módszertani kiadványt haszon-
nal forgathatják a gyermekkönyvtárosok, a
könyvtárostanárok és a pedagógusok is. Kipró-
bálhatják saját gyerekközösségükkel a játékokat,
valamint remek ötleteket találhatnak hasonló
jellegû versenyek rendezéséhez.

Horváth Anikó, Jagasicsné Bogatia
Móricz: Levelezõs játékok, sorozatok.
– Zalaegerszeg: József Attila Városi
Könyvtár, 2005. – 148. p. (Mint kin-
cset õrzöm 13.)

Megrendelhetõ:
József Attila Városi Könyvtár,
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Pf. 47
Ára: 1000 Ft

Bihari Albertné

igazgatóhelyettes
Móricz Zsigmond Megyei és Városi

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

A HELYISMERETI MUNKA AKTUÁLIS
KÉRDÉSEI

címmel kétnapos szakmai tanácskozást rendez a jászberényi Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban az MKE Helyismereti Könyvtárosok Egyesülete 2006. november
10–11-én.

Program

November 10. 14 órától

Skaliczki Judit (fõosztályvezetõ-helyettes, OKM):
Stratégia, minõségbiztosítás, helyismeret.
Bartos Éva (igazgató, Könyvtári Intézet): A helyismereti munkát végzõ könyvtárosok
képzésének helyzete, a fejlesztés feladatai.
Gáncsné Nagy Erzsébet (igazgatóhelyettes, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár): A hely-
ismereti munka kérdõíves mérésének lehetõségei

Fórum:
Helyismereti munka a jászberényi könyvtárban

November 11. 9.00 órától

Vincze Andrea – Kármán László: A JaDox elektronikus könyvtári rendszer használatá-
nak lehetõségei
Takáts Béla (igazgatóhelyettes, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár): Aprónyomtatvá-
nyok teljes szöveges keresésének megvalósítása könnyen, gyorsan
Sándor Tibor (osztályvezetõ, Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár - Budapest Gyûjtemény):
Aprónyomtatványok és fényképek digitalizálásának gyakorlata a Budapest Gyûjtemény-
ben.

A tanácskozás részvételi díja 1000 Ft, + a szállás, a rendelt étkezés költségei.
A jelentkezési lap és a program letölthetõ a szervezet honlapjáról:
http://www.vmmk.hu/hksz/index.html

További információ:
Szabó Jánosné (mszabone@freemail.hu, 57/505-400), Takáts Béla (tbela@vfmk.hu).
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Õszi szakmai nap

2006. november 30., 10-tõl 14 óráig

Kapcsolódási pontok
– az iskolai könyvtár a közoktatásban

és a könyvtári rendszerben

konferencia

Jubileumi emlékülés

2006. november 30., 1400 - 1700 óra

Helyszín:OPKM – Díszterem

1089 Budapest,  Könyves Kálmán krt. 40.

Együttmûködõ partnerünk: az OPKM
Az egyesület tagjainak, meghívott vendégeinknek, a jubileumi díjazottaknak a részvétel a
programokon ingyenes. Más résztvevõknek a regisztrációs díj 3000 Ft, amit helyben lehet
befizetni – a számlát is a regisztrációnál tudjuk biztosítani.
Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a kzseli@freemail.hu címen Zseli Klárának!

http://www.ktep.hu, ktep@chello.hu

A Pest Megyei Könyvtár, a Publika Magyar Könyvtári Kör, a Könyvtári Intézet

INFORMÁCIÓ – HOZZÁFÉRÉS – ESÉLYTEREMTÉS
e-Könyvtári szolgáltatások lehetõségei

a társadalmi befogadás támogatásában

címmel konferenciát rendez Szentendrén
A konferencia célja:
• Áttekinteni a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok helyzetét a könyvtári szolgáltatások
elérhetõsége és felhasználása szempontjából,
• Tájékozódni a hazai és nemzetközi felzárkóztatási programokról és kapcsolódásaikról a
hazai könyvtárügyhöz.
• Megvitatni a szakmai érdekvédelem néhány kérdését, problémáit és megoldási lehetõségeit.
Idõpontja:  2006. november 22.
Helye: Szentendre. Pest Megyei Könyvtár
Gyakorlati tudnivalók
A konferencia regisztrációs díja 2000 Ft. amelyet számla ellenében a helyszínen kell fizetni.
Részvételi szándékot elõzetesen a bic9359@freemail.hu címen lehet bejelenteni
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Azerbajdzsán fotókon

Azerbajdzsánt bemutató fotókiállítás látható november 15-étõl az Országos Idegennyelvû Könyv-
tárban. Helyszín: Budapest V. ker., Molnár u. 11. Bõvebb információ: www.oik.hu

Pesti napok
1956. október 24–november 1.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2006. november 18-áig láthatók Rapaich Richard fény-
képei, rajzai. Helyszín: Budapest VIII. kerület, Reviczky u. 1. Kisgaléria. A kiállítás megtekint-
hetõ a könyvtár nyitvatartási idejében.

A Kovács Máté Alapítvány,
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára

és a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Mûvelõdési Központ
és Könyvtár

 szeretettel meghívja Önt a

Kovács Máté születésének századik évfordulója
alkalmából rendezendõ konferenciára

Hajdúszoboszló, 2006. november 10-11.
Kovács Máté Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár

(4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2.)

A konferencia megrendezését

a NKA Könyvtári Szakkollégiuma támogatja

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának döntése szerint a konferencián

részt  vevõ informatikus könyvtár szakos hallgatók utazási költsége

– a korábban meghirdetett pályázatnak megfelelõen – támogatható
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Eseménynaptár 2006–2007

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

XI. 3. Bp., OSZK 
A Magyar Olvasástársaság 
közgy lése 

Magyar 
Olvasástársaság 

Nagy Attila 
attila@oszk.hu 

XI. 10. Bp., OSZK 
Consortium of European 
Research Libraries éves konf. 

CERL 
Kiss Barbara 
barbara@oszk.hu 

XI. 10–
11. 

Jászberény, 
városi kvt. 

A helyismereti munka aktuális 
kérdései 

MKE Helyism. K. 
Szervezete 

Takács Béla 
tbela@vfmk.hu 

XI. 10–
11. 

Hajdú- 
szoboszló 

Kovács Máté-konferencia 

Kovács Máté 
Alapítvány, 
DENK, 
Kovács Máté M v. 
Közp. és Könyvtár 

Hangodi Ágnes 
hangodi@oszk.hu 

XI. 22. Szentendre 
Információ – hozzáférés – 
esélyteremtés 

Pest Megyei 
Könyvtár 
Publika MKK, 
Könyvtári Intézet 

publika@oszk.hu 

XI. 30. Bp., OPKM A KTE emlékülése 
Könyvtárostanárok 
Egyesülete 

Bondor Erika 
bondor@bercsenyi.hu 

2007 

februárja 
Bp.  

„Szomszédolás”  
a Képz m vészeti Egyetem 
Könyvtárában és az OPKM-ben 

Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése 

Ásványi Ilona 
ilona@osb.hu 

2007 

márciusa 
Bp. EKE szakmai továbbképzése  

Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése 

Ásványi Ilona 

2007 

májusa 
Bp. 

„Szomszédolás”  
az Országgy lési Könyvtárban 
és az MTA Könyvtárában 

Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése 

Ásványi Ilona 

2007. VI. 
25–27. 

Szombathely Az EKE éves konferenciája 
Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése 

Ásványi Ilona 

 
 
 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006. szeptember 13-án, szerdán tartott ülést, az
összefogás-projekt utolsó, egyeztetõ megbeszélése volt a fõ napirendi pont.

Az elnökség határozatot hozott az összefogás-projekt promóciós anyagairól: az országos
rádiós és tévés reklámlehetõség társadalmi célú hirdetésként való kihasználását és minél több
ajándék reklámanyag gyártását javasolta és fogadta el.

Az elnökség döntött az Informatikai és Könyvtári Szövetség által elsõ alkalommal átadás-
ra kerülõ, „A KÖNYVTÁRÜGYÉRT” díj odaítélésérõl. A Könyvtári Levelezõ/lap nagyobb
példányszámban és tematikus számmal jelentkezik majd decemberben, bemutatva az össze-
fogás 2006. évi eseményeit.

- mi -

IKSZIKSZIKSZIKSZIKSZ     –––––     hírek,hírek,hírek,hírek,hírek,     eseményekeseményekeseményekeseményekesemények
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