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Értelmi fogyatékosok
integrációja a jászberényi

könyvtárban

„Mert emberek, mert szomjazzák a jót,

Mert rettegik a rosszat és nevetni,

sírni tudnak, akármily együgyûn,

és a maguk módján még boldogok,

igen, boldogok is lehetnek…”

Garai Gábor: Az abaújkéri kastélyban

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyertünk
támogatást értelmi fogyatékos felsõ tagozatos
tanulók könyvtári integrációját elõsegítõ foglal-
kozássorozat szervezésére. Örömmel adunk tájé-
koztatást tapasztalatainkról, mert pedagógiai és
szociális eredményeket, értékeket felmutató prog-
ram volt. A fogyatékkal élõ gyerekek az esemény-
sorozat kapcsán belépõt nyertek a könyvek világá-
ba, a könyvtár kapui szélesre tárultak elõttük.

Az értelmi fogyatékosok fogalma,
csoportjai

Értelmi fogyatékosnak (szó szerinti fordításban
„értelmileg elmaradottnak”) nevezzük az olyan
gyermeket, akinél a megismerõ tevékenység ál-
landósult sérülése áll fenn az agy organikus
károsodása következtében. Az értelmi fogyaté-
kosság gyûjtõfogalom, a tüneti megnyilvánulás
súlyosságától függõen kialakult, különbözõ ka-
tegóriák összessége.

Az Egészségügyi Világszervezet osztályozá-
sa jelenleg a következõ:

• Legsúlyosabb értelmi fogyatékos: –19 IQ
• Súlyos értelmi fogyatékos: 20–34 IQ
• Értelmileg akadályozott, középsúlyos értel-

mi fogyatékos: 35–49 IQ
• Tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fo-

gyatékos: 50–69 IQ
• Mentálisan retardált (határeset): 70–84 IQ

(Õket többnyire a normál általános iskolába irá-
nyítják.)

Már nincs képezhetetlen, azaz idióta kategória.

Sajátos nevelésû igényûek (SNI) fogalma (más
szempontok szerinti csoportosítás): sajátos ne-
velési igényû tanulók a testi és érzékszervi fo-
gyatékossággal élõk (mozgáskorlátozottak, va-
kok, gyengénlátók, siketek, nagyothallók, beszéd-
fogyatékosok), a tanulásban akadályozottak (eny-
he fokban értelmi fogyatékosok), az értelmileg
akadályozottak (közepesen súlyos értelmi fogya-
tékosok), az autisták, továbbá a pszichés fejlõ-
dés zavarai miatt a nevelési-tanulási folyamat-
ban tartósan és súlyosan akadályozottak.

A foglalkozások tematikái,
tapasztalatai

1. NYITOGATÓ: alapvetõ könyvtárhasználati isme-
retek
2. NEKERESDORSZÁG MESÉI: utazás a mesék vilá-
gában
3. BÁBOZÓ: manuális foglalkozás a Török és a
tehenek címû mese alapján
4. HÓNAPSOROLÓ: téli mesék, versek, népszokások

Olyan témákat választottam, amelyek aktuá-
lisak, népszerûek, ugyanakkor sok játékosság
valósítható meg bennük.

Az eddigi foglalkozásokon értelmi fogyaték-
kal élõk vettek részt, a Belvárosi Általános Isko-
la Kisegítõ Tagozatának 6. osztályos tanulói. Az
iskolával az évek folyamán jó kapcsolatot alakí-
tottunk ki. A gyerekekkel képzett gyógypedagó-
gusok foglakoznak, jó szakmai színvonalon.

Alapvetõen középsúlyos értelmi fogyatékosok
és enyhe értelmi fogyatékosok képzése folyik,
az utóbbi években azonban már néhány súlyo-
san értelmi fogyatékos gyermek is került az is-
kolába.

Hospitálásom során tapasztaltam, hogy ben-
sõséges, már családias légkör jellemzõ az osz-
tály hangulatára. A tanító néni szava „szent”, ha
már feloldódtak, sok figyelmességgel és nagy
szeretettel, hûséges ragaszkodással fordulnak a
tanárukhoz. Inkább az óvodásokéhoz hasonlít-
ható kiáramló szeretetük, tisztaságuk, bizalmuk,
mint a normál általános iskolásokéhoz.

Egységtudatuk még erõsebb, kevésbé indul-
tak el az identitástudat fejlõdésében. Így õk is
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szelídebbek, szeretetigényük nagyobb. Nehezeb-
ben oldódnak, elõször kissé idegenként fogad-
tak, de hamarosan megnyíltak, a foglalkozás
végén még a legzárkózottabbak is bizalmukba
fogadtak.

A hatodik osztályosok létszáma kilenc fõ.
Ebbõl négy tanuló enyhe értelmileg sérült, há-
rom gyermek középsúlyos fogyatékos, egy fõ a
két kategória határán áll. Egy gyermek értelmi-
leg ép, de tourette szindrómás. (Idegrendszeri
betegség, ismétlõdõ, akaratlan mozgások, irányít-
hatatlan hangadások jellemzik.)

A kategóriákon belül van közöttük autista,
epilepsziás, diszlexiás, több tanuló túlkoros.

Az osztályban megtörtént, hogy egy gyerme-
ket áthelyeztek normál iskolába, mert olyan jól
fejlõdött, de kis idõ után visszahelyezték, mert
ott újra jelentkeztek a gátlásai és lemaradt.

Eddigi tapasztalatok

Ezek a gyermekek nem sajnálatot, szánalmat
várnak, hanem megértést, toleranciát és végtelen
szeretetet. Sorsukat sokkal jobban elfogadják,
mint mi azt kívülállóként gondolnánk.

Egyetlen pillanat alatt lehetünk mi is másság-
gal élõk, azaz fogyatékosok: baleset, betegség,
trauma stb. által.

Mindenkitõl lehet tanulni, tõlük is nagyon
sokat. (Weöres Sándor: Útravaló)

Elõször bizalmatlanok voltak, de ha már fel-
oldódtak, nagyon aktívan fordultak a könyves
környezet felé, a könyvtár mindenféle szolgálta-
tása felkeltette figyelmüket.

Fegyelmezetten viselkedtek idegen intézmény-
ben, társaikat is fegyelmezték bizonyos helyze-
tekben. Ugyanakkor biztatták is egymást a fel-
adatok megoldásában.

A mesék világában megindult a fantáziájuk,
kitágult a világuk.

Módszerek

Dicséret a legkisebb pozitívumért is. Elõször
mindig a jót emeljük ki, amelyre támaszkodha-
tunk, azután mondhatjuk el kritikus észrevétele-
inket.

Simogatás, az érintés varázsa. Mutassuk ki
szeretetünket ilyen módon is.

„A nõk feladata a világban, hogy áramoltas-
sák a szeretetet.” (Müller Péter)

Mindig a gyerek tettét, cselekvését minõsít-
sük, ne a gyereket. Minden embert önmagában
fogadjunk el, cselekvését kritizálhatjuk. Ön-
bizalomfejlesztõ!

„Én-üzenetek” küldése, így nincs sértõ sem-
milyen kritikában. Letompítható az agresszió és
az ellenállás. (Gordon módszer)

Hívogatók (Gordon módszer): Tényleg? Ne
mondd! Ez történt? Hogy volt ez? Örülnék, ha
elmondanád! Szívesen hallanék errõl! stb. –
Olyan üzenetek, amelyek során a gyerek meg-
nyílik, érzéseirõl küld üzenetet.

Tevékenykedtetés fontossága a legapróbb
helyzetekben is. „Vegyük ki a padból” a gyer-
meket! (Például a tábla letörlése, táblára írás,
számítógépen a könyv kódjának beolvasása, a
mozgássérült lejáró helyes használata stb.)

Dramatizálás. Különbözõ könyvtári helyzetek
eljátszása könyvtáros és gyermek kapcsolatában:

• Hosszabbítás telefonon
• Viselkedés a kölcsönzõpultnál
• Amikor a „rossz gyerek kölcsönöz”
• Mennyit fizetek, ha késem?
• Vásárlás a könyvesboltban
• Kölcsönzés a könyvtárban
• Õrjel helyes használata
• Könyvek pontos visszarakása stb.
Mesedramatizálások
Több ingerhatás összekapcsolása: pl. képek

nézegetése, mesehallgatás hangkazettáról, plüss-
játékok tapintása, mesetárgyak és szereplõk
összehúzása mágnessel, elveszett betûk megke-
resése stb.

„Játsszon bármit a gyermek, ami nyitogatja
szemét, eszét, szívét, szaporítja tapasztalatait.”
(Varga Domonkos)

A játék, játékosság fontossága

Napjainkban a játék eléggé kiszorult az iskolák-
ból. A gyerekek magatartása sokkal rosszabb,
mint az óvodában. Hiányzik a játék és a játékos-
ság, rosszalkodnak, zavaró a magatartásuk és
egyre agresszívabbak.

Az óvodást körbeveszi a játék. Általa éli meg
tudatos és nem tudatos vágyait, levezeti szoron-
gásait és agresszióit. Alakul norma- és szabály-
tudata, megtapasztalja, hogy mi történik, ha át-
hágja a szabályt.

Közösségi játékokban fontos az együttmûkö-
dés, kialakul a csapattudat. Ma, az atomokra
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hullott világunkban, ahol mindenki „magának
teper”, ahol kevés az együttmûködési képesség,
nagyon nagy szükség van arra, hogy az iskolá-
sok is játsszanak.

„A gyermekkönyvtári munkát továbbra is
hassa át a játék, játékosság, legyen ez is egy
színtér, ahol játszhatnak. Az a teljes értékû fel-
nõtt, aki szeret játszani! Hozzuk vissza a játékot
az iskolába, könyvtárba!” Ez volt a nyíregyházi
gyermekkönyvtáros konferencia üzenete 2007-ben.

Az értelmi fogyatékos tanulóknál alkalmazott
mozgásos játékok:

Kínaiak éneke
Indulás Meseországba rakétával
Esõjáték (Hogyan esik az esõ?)
Elveszett betûk megkeresése a teremben stb.
Aki fázik c. vers eljátszása

Kérdõív a könyvtári
látogatásokról

Húzd alá a megfelelõ választ!
1. Régebben jártál a könyvtárunkba? Igen: 2

Nem: 5
2. Mióta többször is találkoztunk, jobb kedv-

vel jössz ide? Igen: 4 Nem: 0 Talán: 3
3. Többet olvasol, mióta csoportosan jöttök

hozzánk? Igen: 6 Nem: 1
4. Kedvet kaptál a könyvek nézegetéséhez,

olvasgatásához? Igen: 6 Nem: 0 Talán: 1
5. Milyen tevékenységeket szeretsz a könyv-

tárban? (Többet is aláhúzhatsz!) Nézegetni a
könyveket (7) Játszani (2) Olvasgatni (6)
Internetezni (3) Újságokat olvasni (4) Vetélked-
ni (3)Egyéb, pl. színezni (1) Gyermekfoglalko-
zásokon részt venni (6)

Az utolsó foglalkozáson egy kérdõívet töltöt-
tek ki a gyerekek. Az osztály létszáma nyolc fõ.
Mivel mind a négy foglalkozáson ugyanazok a
tanulók vettek részt, reálisabbak a tapasztalatok.

Többen járnak rendszeresen könyvtárba, né-
gyen be is íratkoztak, általában kölcsönöznek.
Van, aki csak nézelõdni jön. Szeretnek a könyv-
tárban tartózkodni, mindenféle tevékenység ke-
retében. Intézményünk kedves hely lett számuk-
ra, ahová kimozdulhatnak az iskola falai közül.

A tanító néni szerint javult olvasási képessé-
gük, érdeklõdésük, idegen intézményben való
tájékozódásuk. Egymással is jobban kommuni-
kálnak. Megnyíltak egy idegennek is, a könyv-
táros személyében.

Alapvetõ könyvtárhasználati ismereteket sa-
játítottak el. A legjobban a könyveket szeretik
olvasni és nézegetni, foglalkozásokon részt ven-
ni, ahol vetélkedünk, játszunk.

Az utcán is szívesen találkoznak velem, már
beszélgetnek is, várják a következõ találkozást.
Boldog érzés számukra, hogy idegenek is elfo-
gadják másságukat, nem csak a pedagógusok és
a társaik.

További feladatok

A hatodik osztály tanulói a kedvezõ fogadtatá-
sok után havonta továbbra is ellátogatnak hoz-
zánk. Csoportos foglalkozásuk így majd újabb
témákkal bõvül.

A hatodikosak élménybeszámolója hatására
alakult egy csoport az Eltérõ Tantervû Iskola
érdeklõdõbb felsõ tagozatosaiból. Látogatásaik
alkalmával szintén az alapvetõ könyvtárhaszná-
lati ismeretek elsajátítása a feladat.

Kapcsolatokat kell kiépíteni a többi intéz-
ménnyel, amelyekben oktatnak fogyatékkal élõ-
ket is: Jászjákóhalma, Jászladány, Maci Óvoda
Alapítvány stb.

Nagy feladat, nagy kihívás gyermekek között
lenni, dolgozni, értelmi fogyatékosokkal még
inkább. Valamit még jobban hozzáadunk a vi-
lághoz, tiszta értékeket közvetítünk a számukra
beszûkült környezetben. Kevés az ilyen színtér
nekik.

A közel féléves, kölcsönös kapcsolatot, élmé-
nyeket, tanulságokat legjobban Dorothy Law
Holte verse foglalja össze számomra:

Egy élet a kezedben
(részlet)
„Ha a gyerekek kritizálva élnek,
Megtanulnak megbélyegzettnek lenni.
Ha a gyermekek kicsúfolva élnek,
Megtanulnak szégyenlõsnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni,
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bízni.
Ha a gyermekek dicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve
érezni magukat.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtanulni
a szeretetet a világban.”

Bakos Ilona
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Ha február, akkor
mezõgazdasági
könyvhónap

Nincs még egy ország Európában, ahol az
agráriumnak könyvünnepet rendeznének, azaz
Magyarország az egyetlen, ahol a mezõgazdasá-
gi szakirodalom – szaklapok és könyvek – leg-
újabb és már forgalomban levõ kiadványait egy-
szerre mutatják be. Biztos vagyok benne, hogy
nemcsak a szervezõk várják ezt az eseményt,
hanem a szerzõk, olvasók is, vagyis a mezõgaz-
dasági szakterület összes szereplõje.

Fél évszázaddal ezelõtt Erdei Ferenc gondo-
lata – a szaktudás váljon tõkévé! – nyomán tar-
tották az elsõ ilyen rendezvényt, sajnos néhány
év után elsorvadt a kezdeményezés. 1997-ben
élesztette újjá a gondolatot egy lelkes csapat, a
Mezõgazda Kiadó, az Agroinform Kiadó, a Szak-
tudás Kiadó Ház és a szaklapok kiadója, a Ma-
gyar Mezõgazdaság Kft.

Az idei mezõgazdasági könyvhónap megnyi-
tására február 4-én került sor – immár hagyomá-
nyosan – a Magyar Mezõgaz-
dasági Múzeum gyönyörû
épületében. A házigazdák –
Sári Enikõ, a Magyar Mezõ-
gazdaság Kft. szerkesztõségi
igazgatója és Lelkes Lajos, a
Mezõgazda Kiadó igazgatója
– köszöntötték az egybegyûl-
teket, majd Berecz András ka-
pott szót, aki (már nem elõ-
ször) egy ízesen elõadott me-
sével adta meg a rendezvény
alaphangját.

Bucsi Szabó Zsolttól, az
Akadémiai Kiadó vezérigaz-
gatójától helyzetképet kap-
tunk a magyar szakkönyvki-

adásról. A kiadó feladata,
hogy a szerzõ gondolatait
közvetítse az olvasóknak –
hallhattuk. Az elmúlt tíz év

statisztikájából a szakkönyvkiadás radikális csök-
kenése olvasható ki. Az elõadó levezette, hogy
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egy szakkönyv ára milyen tételekbõl adódik
össze. Ebbõl az derült ki, hogy támogatás nélkül
bizony tízezer forint a reális ár ezer példányra
számolva, ami kb. negyven eurónak felel meg.
(Tõlünk nyugatra a szakkönyvek ára hatvan–
nyolcvan euró.) A Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium (FVM) éveken át hat-
hatós támogatást nyújtott a szakkönyvkiadáshoz,
ez a forrás azonban 2007-ben elapadt, így a ko-
rábbi ezer cím hétszázötvenre esett vissza. Egye-
sek úgy vélik, hogy a fiatalok tanuljanak angol
nyelvû könyvekbõl, de ez megengedhetetlen. Szé-

chenyi kezdte szorgalmazni a magyar nyelvû
szakkönyvkiadást, hiszen nyelvében él a nemzet.
Mások úgy vélekednek, internetes szakirodalmat
kell letölteni a tanuláshoz. Az elõadó szerint ter-
mészetesen lehetséges elektronikusan jó szakiro-
dalmat írni, de ehhez is kell a kiadói tudás, és
meg is kell szerkeszteni a mûveket.

A könyvhónapot idén Sirman Ferenc, az FVM
szakállamtitkára, kabinetfõnöke nyitotta meg,
megcsillantva annak reményét, hogy a második
negyedévtõl új lehetõségekre lehet számítani.

Az Év Szerzõje Díjat idén Papp Erzsébet

vehette át. A Haszonnövények színes atlasza

szerzõje éveken át festett, dolgozott ezen a
munkán. A növényekrõl készült festmények
kerültek az I. kötetbe, a fajtaleírások pedig a
II. kötetben olvashatók. Az eredeti festménye-
ket – három jókora ládányi anyag – Erzsike
néni a Magyar Mezõgazdasági Múzeumnak
adományozta. A szerzõt és mûvét Pannonhal-

mi Kálmán, a Magyar Tudományos Akadémia
Elnöki Titkárságának kabinetfõnöke méltatta.
A könyv a tudomány és a mûvészet ötvözete
– mondta.

2008-tól új díj emeli a könyvhónap fényét. A
Magyar Bor Akadémia megalapította az Év Bo-

ros Könyve Díjat, amelyet Sümegi József elnök
adott át a Mezõgazda Kiadónak, az elmúlt évben
megjelentetett színvonalas, borkészítéssel kapcso-
latos könyveiért.

 Újabban a könyvhónap egy eseménye kül-
földön van, mégpedig egy-egy határon túli ma-
gyar közösség a vendéglátó. A vendégek aján-
dékot visznek magukkal, magyar nyelvû szak-
irodalmat. A megnyitó végén Hajdinjak József

alpolgármester és Zsoldos Zsuzsanna könyvtár-
igazgató február 22-ére a szlovéniai Lendvára
invitálta a vendégeket, ahol a Városi Könyvtár-
ban találkoznak a szakemberek, az európai kul-
túrák közötti párbeszéd jegyében.

Hagyomány, hogy két vidéki helyszíne is van
a rendezvénysorozatnak,
február 5-én a Debreceni
Egyetem Agrár- és Mû-
szaki Tudományok Cent-
ruma, 14-én pedig a Sze-
gedi Egyetem József At-
tila Tanulmányi és Infor-
mációs Központja volt a
vendéglátó.

2003-ban az Országos
Mezõgazdasági Könyvtár
és Dokumentációs Köz-
pont is bekapcsolódott a
könyvhónapi események
sorába, az apropót az
Agrár-szakirodalmi Szol-
gáltatóház megnyitása
adta. A könyvtár ebben
az évben 19-ére várta az
érdeklõdõket az Agrár-

könyvtárosok író–olvasó

Túloldalt fent: Sirman Ferenc megnyitja

a Mezõgazdasági Könyvhónapot, lent:

részlet a kiállításról.

Alul: Tamás Enikõ, Kripner Veronika

és Pécsi Mária
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találkozójára. A vendégeket Lükõné Örsi Gab-

riella fõigazgató köszöntötte, majd átadta a
szót a levezetõ elnöknek, Tamás Enikõnek, aki
Az Európai Unió Agrárgazdasága címû lap fõ-
szerkesztõje.

Pécsi Mária, az FVM vezetõ fõtanácsosa Az

információ szerepe a mezõgazdaságban, külö-

nös tekintettel a szakirodalomhoz való hozzáfé-

résre témában beszélt az információs technoló-
gia térhódításáról, az informatikai és hírközlési
technika gyors fejlõdésérõl. Az internet hatal-
mas tárház a tanuláshoz, illetve az ismeretek meg-

szerzéséhez, ezért fontos a digitális tartalmak
bõvítése, de legalább ennyire lényeges jó szak-
könyveket és szakfolyóiratokat megjelentetni. A
mezõgazdasági termelõknek létérdekük az új
technológiák megismerése, alkalmazása. A szak-
könyveket négyévente át kell dolgozni, hogy
lépést tartsanak az újdonságokkal.

Kripner Veronika agrármérnök, könyvtáros,
EU-szakreferens XXI. századi könyvtárhasználat

az OMgK-ban – Régi és új szolgáltatásaink cím-
mel tartott elõadást. Bevezetõjében utalt arra,
hogy a változó világban a könyvtárnak is át kell
alakulnia, mégpedig az elektronikus szolgáltatá-
sok irányába kell elmozdulnia. Grafikonokon adta
közre a könyvtár fõbb statisztikai adatait, az
olvasók számának és összetételének alakulását,
a használt dokumentumfajták változásait, a
referenszszolgálat és könyvtárközi kölcsönzés
mutatószámait, valamint az állománygyarapítás
trendjeit. Beszélt a használói igények változása-
iról, és arról, hogy az OMgK hogyan próbálja
meg kielégíteni az újonnan felmerülõ igényeket.
Bemutatta a Magyar Mezõgazdasági Bibliográ-

fiát és a lassan, de határozottan bõvülõ Digitális

könyvtárat.
Ezután három szerzõ – Jószainé Párkányi

Ildikó (Mezõgazda Kiadó), Kapronczai István

(Szaktudás Kiadó Ház) és Woynarovich Elek

(Agroinform Kiadó) – aján-
lotta a könyvhónapra megje-
lent könyveit – Zöldfelület-

gazdálkodás, parkfenntartás,

Információs rendszerek a

közös agrárpolitika szolgá-

latában, valamint Vízi kör-

nyezetünk védelme. A meg-
vásárolt példányokat a hely-
színen dedikálták is.

A rendezvény alkalmából
a kiadók harminc százalékos
kedvezménnyel adták köny-
veiket, a könyvtár pedig

Fent: Woynarovich Elek

dedikál.

Lent: Sirman Ferenc,

Dékány András, Sári Enikõ,

Hájos László, Pajzs Judit

és Lelkes Lajos
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meghosszabbított nyitva tartással és ingyenes
beíratkozási lehetõséggel kedveskedett a vendé-
geknek.

A könyvünnep záró akkordja a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban zajlott
le február 28-án. Dékány András, az FVM sajtó-
fõnöke köszöntötte a vendégeket, majd átadta a
szót Sirman Ferencnek. A szakállamtitkár érté-
kelte az eseménysorozatot, megemlítve, milyen
jól sikerült és mennyi érdeklõdõt vonzott a deb-
receni, a szegedi, valamint a lendvai rendezvény,
majd bezárta a mezõgazdasági könyvhónapot.

Ekkor díjak átadása következett, az elsõt – az
FVM Miniszteri Dicsérõoklevelét – mindjárt a
szakállamtitkár adta át Hájos Lászlónak, a Ma-
gyar Mezõgazdaság Kft. ügyvezetõ igazgatójá-
nak, mint a könyvhónap sikerét évek óta elõse-
gítõ egyik szervezõnek.

Az Év Szakújságírója díjat idén Pajzs Ju-

dit, a Magyar Rádió mezõgazdasági mûsorai-
nak szerkesztõje kapta, tudományos publiká-
cióiért pedig Salamon Pál vehetett át kisplasz-
tikát Bojki Istvántól.

Hajós László egyetemi tanár, dékánhelyettes,
a SZIE Humántudományi, Nyelvi és Tanárkép-
zõ Intézet igazgatója, az Intézményközi Tan-
könyvkiadási Szakértõ Bizottság elnöke az ag-
rár-felsõoktatás tankönyveinek kiadásában kifej-
tett kimagasló munkássága elismeréseképpen a
kiadók vezetõinek, Bojki Istvánnak (Agroinform
Kiadó), Farkas Józsefnek (Szaktudás Kiadó Ház)
és Lelkes Lajosnak (Mezõgazda Kiadó), vala-
mint a szaklapok kiadásáért Hájos Lászlónak,
Sári Enikõnek és Bárdos B. Editnek, a Magyar
Mezõgazdaság felelõs szerkesztõjének adott át
aranyos szobrocskákat.

A 2008. évi mezõgazdasági könyvhónap zá-
róeseményével egy idõben lényegében elkezdõ-
dött a 2009. évi eseménysorozat elõkészítése.

Benczekovits Beatrix

Korszerû menedzsment
eljárások könyvtári

alkalmazása

A fenti címmel zajlott szakmai nap február 22-
én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK)
Központi Könyvtárában körülbelül ötvenfõs hall-
gatóság elõtt, ami szép számnak tekinthetõ, hi-
szen aznap még két másik szakmai rendezvény
is volt a fõvárosban.

Köztudott, hogy megváltozott a könyvtárak
társadalmi környezete és szerepe, közismert, hogy
új kihívásokkal kell szembenéznie ennek az õsi
intézménynek. Ez a rendezvény a menedzsment
szempontjából közelítette meg a kérdést. Néhány
olyan újfajta eljárásról volt szó, amelyek haté-
konyabbá tehetik a könyvtár mûködését. Az elõ-
adásokat Kiszl Péter adjunktus (ELTE BTK)
azonos témájú egyetemi kurzusa inspirálta.

Somorjai Noémi, a SOTE Magatartástudomá-
nyi Intézet Harkai Schiller Pál Könyvtárának
vezetõje beszélt a kiszervezésrõl. Elõadásában a
fogalom tisztázása után kifejtette, hogy milyen
könyvtári munkákat lehet egyáltalán kiszervez-
ni, illetve ecsetelte a kiszervezés elõnyeit és
hátrányait, majd bemutatta saját könyvtárának
ezirányú tapasztalatait.

Figula Anikó, a Széchenyi István Egyetem
Egyetemi Könyvtárának munkatársa a coa-

chingról tájékoztatta a hallgatóságot. A coaching
egyénre szabott személyiségközpontú tanácsadási
és patronálási folyamat – korábban vezetõknek,
újabban bárkinek. Az elõadó nagyon részletesen
ismertette a folyamat fázisait a kapcsolatfelvé-
teltõl egészen az értékelésig. Majd elmagyarázta
a coaching formáit és módszereit.

Erdeiné Jónás Irén, a Magyar Képzõmûvé-
szeti Egyetem könyvtárosa a Tudásmenedzsment

– avagy a tudás hatalom? címû elõadása elsõ
részében kultúrtörténeti mélységekben elemezte
magának a tudásnak a fogalmát, fajtáit és szintjeit.
Második részében elmagyarázta a tudásmenedzs-
ment irányvonalait, legfontosabb vonásait és stra-
tégiáit, valamint a megtámogató technikákat.

Nagy Nikolett, a Jászberényi Városi Könyv-
tár és Információs Központ munkatársa a CRM-
rõl, vagyis az ügyfélkapcsolati menedzsmentrõl
beszélt. Errõl publikált a TMT 2007. évi 7. szá-
mában1, utána a kérdés nagy vitát váltott ki a

Kiskunhalason éjszaka ellopták a Kiskunhalason éjszaka ellopták a Kiskunhalason éjszaka ellopták a Kiskunhalason éjszaka ellopták a Kiskunhalason éjszaka ellopták a Lány galambbalLány galambbalLány galambbalLány galambbalLány galambbal néven néven néven néven néven
ismert köztéri szobrot. ismert köztéri szobrot. ismert köztéri szobrot. ismert köztéri szobrot. ismert köztéri szobrot. Simon Ferenc Kossuth-díjas
szobrászmûvész alkotását 1973-ban állították fel, és az új
könyvtárépület elõtti teret díszítette. A 91 cm magas
bronzszobor becsült súlya mintegy 80-100 kiló, eszmei értéke
több millió forint, a MÉH-telepen viszont a bronz értéke
mindössze pár tízezer forint lehet. Halason ez volt az elsõ
nagyobb köztéri szoborlopás, ami országosan sajnálatosan
egyre terjedõ jelenség.
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Kataliston. A CRM definiálása és a hozzá veze-
tõ út ismertetése után összehasonlította a CRM-
et a marketinggel. Az ügyfélkapcsolat kezelését
követõen részletesen beszélt az ügyfélpanaszok-
ról, az ügyfélmegtartásról és az ügyfélhûségrõl.
Végül a CRM gyakorlati lépéseirõl esett szó.

Budai László, a Várpalotai Szindbád Kht.
közmûvelõdési vezetõje elõadása a Kontrolling

a (köz)könyvtárakban címet viselte. Kérdés-fele-
let formában megtartott bemutatójában megvá-
laszolta, hogy miért nélkülözhetetlen a kontrol-
ling a vezetésben, hogy mi a kontrolling, hogy
mit csinál a kontroller, hogy mi a tervezés és a
kontrolling kapcsolata. Olyan fogalmakat tisztá-
zott, mint költséghely és költségviselõ. Végül
bevezette a hallgatóságot a gördülõ elõrejelzés

rejtelmeibe.
Ligethy Nóra, a FSZEK Központi Könyvtá-

rának könyvtárosa a karcsú menedzsment kér-
déskörét feszegette. Az amúgy Japánból szárma-
zó lean filozófia alkalmazásától elvárható ered-
mények ismertetése után rátért a karcsúsítás
könyvtárakban történõ alkalmazásainak a lehe-
tõségére mind a vezetés, mind a szervezet, mind
a szolgáltatások területén.

Nem titok, hogy a szakmai napon tárgyalt
eljárások az üzleti szférából származnak, így
kiválthatják a könyvtárosok ellenérzését. A ren-
dezvény kezdetekor a moderátor feltette a kér-
dést, lehet-e alkalmazni ezeket az eljárásokat
könyvtári környezetben. Az elõadás zárszavában
megfogalmazódott, hogy igen, lehet. Legalábbis
bizonyos elemeket át lehet, át kell venni – a
létezõ szakmai ellenállás dacára is. A bemutatott
eljárások olyan tendenciákat képviselnek, amelyek-
kel hosszú távon nem nagyon lehet szembe menni.
Ezt a gondolatot kellett vállalnia a rendezvénynek,
melynek légkörére a KIT Hírlevél egyenesen így
reagált: kurrens, pikáns és tabutémák.2  Hogy sike-
res volt-e a szakmai nap vagy nem, nos, erre a
kérdésre majd az idõ fog választ adni.

Az összes elõadás szinopszisa és prezentáci-
ója megtalálható a rendezvény honlapján: http:/
/www.spanyolviasz.extra.hu/.

Kukor Ferenc

kukorf@fszek.hu
Jegyzetek

1 Nagy Nikolett: „Az ügyfél nem fél ügy”  – a
CRM alkalmazásainak lehetõsége könyvtári te-
rületen. In: Tudományos és Mûszaki Tájékozta-

tás. 54. 2007. 7. sz. p.  (http://tmt.omikk.bme.hu/
show_news.html?id=4749&issue_id=484)
2 Spanyolviasz-konferencia és felhozatala. In:
KIT Hírlevél. 2008. 9. sz. (http://www.kit
hirlevel.hu/index.php?oldal=hirlevel&datum=
2008.2.27&id=269&ev=2008&szam=9#a1

Kedves Olvasóink! A Vizi Lászlót és Frang Jó-

zsefet búcsúztató, februári számunkban megje-

lent írásokat egy sajnálatos képcsere miatt is-

mételjük meg. A tévedésért elnézést kérünk. – A

szerk.

Vizi László

(Szombathely,
1934. május 22 – 2008. január 19.)

Megint elment a Vas megyei könyvtárügy egyik
emblematikus alakja.

Vizi László ahhoz az alapító nemzedékhez tar-
tozott, amelynek tagjai a Népkönyvtári Központ
könyvcsomagjainak felhasználásával az ötvenes
években könyvtárakat varázsoltak. A tett jellem-
zésére teljesen helyénvaló e mesékbe illõ kifeje-
zés, hisz a járási könyvtárak létrehozásához nem
adatott gazdag feltételrendszer, és a mesterség-
beli tudást is idõközben kellett megszerezni.

Vizi Lászlót a véletlen, no meg ahogy sok-
szor elmondta, a könyvek, az olvasás szeretete
sodorta a könyvtáros pályára. Mások gondolták
úgy, hogy a betûk iránti szenvedélye a lakatos-
mûhelyen kívüli szolgálatra predesztinálja. Az
ifjú embert 1952. október 1-jén küldték Kör-
mendre, járási könyvtárat alapítani. Munkája
közben hamar rájött, hogy a megismert feladat-
hoz való vonzódás nem elég. Hivatássá éréséhez
szakmai tudást és mûveltséget kell szereznie.
Tette ezt azután céltudatosan, kitartóan, a képe-
sítés megszerzését követõen is. Rendhagyó
rekrutációja azonban egy „vizis” jellegzetesség-
gel is felruházta: mindig úttörõ érdeklõdést
mutatott a mûszaki dolgok iránt. A korszerûsö-
dõ könyvári technológiára olyannyira fogékony
volt, hogy nem csupán alkalmazásában járt élen,
hanem maga is alkotott olyan eszközt, amely
megkönnyítette a könyvtári munkát. A „vizigráf”
néven közismertté lett cédulasokszorosítója Vas
megyén kívül is népszerûsítette nevét.
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Pályafutását az újdonságok iránti érdeklõdés
ugyancsak jellemezte. Ha valamely, itthon addig
nem ismert tevékenység kezdett meghonosodni a
magyar könyvtárügyben, akkor azt Körmenden is
hamarosan bevezették. Így történt ez a fényképek
helyismereti gyûjteménybe építésével, sõt az ala-
pozó, állapotrögzítõ fotódokumentáció elkészítte-
tésével is. De sorolhatnánk tovább a másolatszol-
gáltatás megindítását, a hanglemezek gyûjtését, a
videó könyvtári alkalmazását, az „alig számítógé-
pek” helyismereti feltárásban való alkalmazását,
vagy a központi szolgáltatások (Pedagógiai Infor-
máció, Magyar Mezõgazdasági Bibliográfia) nyo-
mán elterjedõ, helyben szükségesnek ítélt, szétsu-
gárzó szakirodalmi tájékoztatást. 1993. december
31-én történt nyugdíjba vonulása kapcsán talán
leginkább azt fájlalta, hogy nem adatott meg már
neki a valóban ütõképes számítástechnika üzem-
szerû mûködtetése.

Ma már elképzelhetetlenül nehéz küzdelmet
folytatott a térség könyvtárügyének megszervezé-
sében is. Pénzügyi gondok, kezdetleges jármûvek,
illetve azok hiánya, központi közigazgatást követõ
akaratra történt átszervezések (tanácsosítás, körze-
tesítés, ellátórendszer), a könyvtári kultúra falvak-
beli hiánya nehezítette a hatalmas térségben való
tevékenységet. (Csaknem nyolcvan szolgáltatóhely,
ötvenegy letéti könyvtár alkotta legnagyobb kiter-
jedésében a járást, késõbb a városkörnyéket.)
Emlékszem, pályakezdõ koromban rácsodálkoztam,
amikor igazgató kollégái „körmendi megyei könyv-
tárat” emlegetve évõdtek vele. Például akkor, ami-
kor a Szombathelyen szervezett alapfokú tanfolyam
mellett körmendi kihelyezett kurzusokat és vizsgá-
kat sürgetett, hogy tiszteletdíjas segítõtársai elõ-
nyösebb utazási feltételekkel szerezhessenek alap-
vetõ jártasságot a községi könyvtárak kezelésében.

Jelentõs szerepet játszott az Informatikai és
Könyvtári Szövetség Vas Megyei Tagozata létre-
jöttében, melynek elsõ tagozati képviselõje volt.
Ebben a szerepében is sokat tett az együttmûködés
erõsítéséért, a megyei könyvtárhálózat funkciona-
litásának megõrzéséért, megújításáért, a Vas Me-
gyei Könyvtári Alap létrejöttéért. Igazgatói érte-
kezleteken, szakmai vitákon keveset beszélt, de
rövid, lényegre törõ mondataival mindenrõl hatá-
rozott véleményt formált. Joviális alakja, meghall-
gatásra kész, nyitott tekintete hiányozni fog gene-
rációs találkozóinkról, de a megyei könyvtár
Savariensia olvasótermébõl is, melynek rendszeres
látogatója volt még a XXI. század elsõ fél évtize-

dében is. Elõadásokra, publikációkra készült. A
Körmendi helytörténeti lexikon címû várostörténeti
munkája 2005-ben jelent meg, mellyel, mondhat-
ni, haláláig megtartotta saját maga által szabott
feladatkörét, a honismeret, helytörténet alkotó
mûvelését. Ezen a területen legbüszkébb talán az
Iványi Béla 1940-es években élt Körmendi füzetek

sorozatának újraindítására volt. Ennek tizenkét fü-
zete fölött bábáskodott.

Türelemmel és kitartással viselt súlyos betegsé-
ge az utóbbi idõben már megakadályozta Lacit
abban, hogy közös programjainkon részt vegyen.
Nem tudott eljönni az õ korosztályát követõ nem-
zedékbõl nyugdíjba vonulók köszöntésére, és a már
nem aktív kollégák kitüntetõ figyelmével zajló
megyei szakmai napokra, intézményavatásokra sem.
De lélekben mindig velünk volt! Számon tartotta a
történéseket, és fõleg alkotott: írt, szerkesztett,
konzultált. Élete végéig könyvtáros maradt azzal,
ahogy folyamatos helytörténeti kutatásaival szol-
gáltatott és segített, mindenekelõtt a szeretett váro-
sa történelmében eligazodni vágyóknak és az õt
követõ könyvtáros nemzedékeknek, a tájékoztatás
forrásául szolgáló mûvek létrehozásával.

Emlékét méltó tisztelettel õrizzük.
Pallósiné Toldi Márta

Frang József halálára

Frang József, a marcali járá-
si, majd városi könyvtár nyu-
galmazott igazgatója 2007.
november 10-én, délután öt
órakor a marcali kórházban
szívroham következtében,
életének 84. évében meghalt.

A hír az átlagosnál is
jobban lesújtott, hiszen
Józsi bácsi volt az elsõ fõ-

nököm könyvtáros pályámon. Az elsõ, meg-
határozó négy évet az õ igazgatása alatt szol-
gáltam Marcaliban. Azóta már tudom, hogy
milyen jó kezekben voltam a másodlagos szo-
cializáció során, amikor a könyvtárról szóló
impulzusokat az õ személyiségén keresztül
szûrve, hosszas beszélgetéseink során kaptam.
Az sem elhanyagolható tény, hogy ebben az
idõben szereztem az elsõ diplomámat fiatal
fejjel, levelezõ tagozaton. Így az elméleti ok-
tatás és a gyakorlat dialektikus egységet alko-
tott számomra.
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Azonban ez mit sem ért volna, ha nem olyan
személyiségtõl kapom a gyakorlati tanácsokat,
mint Frang József, aki a háború utáni elsõ könyv-
táros generáció jeles tagjainak egyike volt.

A sokat olvasott falusi gyerek három évig tartó
szovjet hadifogság után szülõfaluja népkönyvtá-
rosa lett, majd a Somogy Megyei Könyvtár se-
gédkönyvtárosa. 1953-tól harminc éven keresz-
tül volt a marcali könyvtár igazgatója. 1984-tõl
1995-ig az egyik fiókkönyvtárban négyórás
könyvtári szolgálatot teljesített. A szakmától
sosem szakadt el. Haláláig tagja maradt a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei
Szervezetének. Rendszeresen eljárt szakmai ren-
dezvényekre. Otthonában szeretõ felesége mel-
lett nagy kertjét gondozta, de mindig jutott ideje
szakmai érdeklõdésre. Mindig is érdekelte a tör-
ténelem, így a könyvtártörténet is. Az egyetemi
szakdolgozatát is ebben a témában írta.

Gyakran látogattam meg. Beszéltem vele élõ-
szóban és telefonon is. Személyisége biztos pont
volt számomra. A somogyi könyvtártörténet élõ
lexikonjának volt tekinthetõ. Aktív életében is
mindig az újra törekedett, a számítógépes világ
azonban már távol állt tõle. Õ a Continental író-
gépére esküdött a szövegszerkesztõvel szemben.

Halála elõtt két nappal felhívott. Egy, a me-
gyei napilapnak adott interjúm miatt jelentke-
zett. Bizonygattam neki, hogy az új nem biz-
tos, hogy rossz, mint ahogy a régi sem biztos,
hogy eldobni való. Ezt az éppen akkor megje-
lent 3K egyik, Fehér Miklós által írt cikkébõl
beolvasott idézettel bizonygattam: „… hogy a
régi és az új dolgok mindig egymás mellett
élnek. Johann Sebastian Bach az 1740-es évek
végén még javában komponálta a barokk ze-
nei gyöngyszemeket, miközben fiatal kori mû-
veiben Haydn már gyönyörûségre vitte az új
stílust, a klasszikus zene eszközrendszerét.
Igaz, Bachról aztán el is feledkeztünk, de év-
századdal késõbb egyszer már látványosan
rádöbbent az emberiség, hogy az új stílus nem
jobb, nem több, csak más, mint az egyébként
fantasztikus értékekkel bíró elõdje.”

Az idézet bölcs üzenetében megnyugodva
búcsúztunk egymástól a közeli viszontlátás re-
ményében.

Józsi bácsi még aznap behordta a fát a fáskam-
rába, hogy a hideg téli napokon legyen mit a cse-
répkályhába rakni. Másnap, pénteken fáradtan éb-
redt. Felesége unszolására elment a háziorvoshoz,

aki beutalta a kórházba. Ott a belgyógyász barátja
helyezte el, miután megállapította, hogy egy lábon
kihordott infarktus jelei mutatkoznak. Szombaton
javulni látszott az állapota. Este öt órakor felhívta
feleségét, hogy jól érzi magát. Egyébként, ha távol
volt (évente gyógyfürdõbe járt), mindig hat órakor
hívta párját, hogy tudassa hogyléte felõl. Akkor
szombaton öt órakor szólt a telefon. Szeretõ hitve-
sével még beszélt pár szót, aztán csak a kétség-
beesett életmentõ zajok hallatszottak a telefonból.
Hat órakor is szólt a vezetékes telefon, de akkor az
orvos már csak a tragédiát jelenthette.

Hamarosan én is megtudtam. Azóta mintha
emberileg, szakmailag kevesebb lennék. Na-
gyon hiányzik nekem, nekünk Frang József, a
könyvtáros.

Varga Róbert

Szelle Béla
(1934–2008)

Szakmánk újabb köz-
ismert, nagy alakja, a
könyvtártudományi
egyetemi képzés újabb
nagy öregje hagyott itt
bennünket: január 25-
én hosszú és fájdalmas
betegség után elhunyt
Szelle Béla, az ELTE
Könyvtártudományi
Tanszékének adjunktu-
sa, az Akadémiai Ki-
adó Lexikonszerkesz-

tõségének vezetõje, az ELTE BTK Központi
Könyvtárának nyugalmazott igazgatója.

1934. január 20-án született Székesfehérvá-
ron, 1952-ben érettségizett, állatorvosnak készült,
de mivel édesapja is állatorvos volt, mint osztá-
lyidegent nem vették fel az egyetemre. Pályát
váltott, és 1954-ben felvételt nyert az ELTE ma-
gyar-könyvtár szakára. Amikor itt végzett, ta-
nársegédként a Könyvtártudományi Tanszéken
maradt, ahol pályájának elsõ szakasza összefo-
nódott Kovács Máté professzor tanszékvezetõsé-
gével (1956–1972), amikor is a tanszék végleg
nem csak, hogy megszilárdult, de az ELTE és a
magyar felsõoktatási rendszer elismert, megbe-
csült része lett. Diplomája átvételétõl kezdve tehát
egész életében itt tanított Szelle Béla, csaknem
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fél évszázadig, 2003-ban történt végleges vissza-
vonulásáig.

Fõ tevékenysége a címleírással, katalogizá-
lással és bibliográfiával összefüggõ tárgyak ok-
tatása volt, ezen a területen számos könyvet és
tanulmányt publikált. Csaknem öt évtizedes ok-
tatói pályája során a könyvtáros generációk egész
sorát tanította a szakma legalapvetõbb, legfonto-
sabb ismereteire, fortélyaira. Tanított a fõiskolai
és az egyetemi képzésben, a nappali, az esti és
a levelezõ tagozatokon, kivette részét a doktori
képzés valamennyi feladatából és eljárásából is.

Doktori értekezését (A nyomtatott betû sorsa

az abszolutizmus idõszakában) 1974-ben védte
meg summa cum laude minõsítéssel, ezért ezt a
rendszerváltozást követõ egyetemi reform kere-
tében 1997-ben átminõsítették PhD fokozattá. Az
ezredfordulót követõen fontos szerepet játszott
az Eötvös Loránd Egyetem megújuló PhD-kép-
zésében: önálló tárgyat oktatott, volt opponens,
titkár, bizottsági tag, és egy nagy sikerû doktori
értekezés témavezetõje, amelyet Pogányné Ró-

zsa Gabriella védett meg 2004-ben Domanovszky

Ákos munkásságáról.
Szelle Béla a címleírás mellett más témákkal

is foglalkozott, amelyek doktori értekezéséhez
kapcsolódtak. Ezen a területen számos folyóirat-
ban publikált, és különösen a Magyar Könyv-

szemle lapjain megjelent írásai váltak ismertté.
Kutatásait egy idõ után elvonatkoztatta az ab-
szolutizmus idõszakától, és az egész magyar tár-
sadalom és a könyv- és könyvtártörténet össze-
függéseit vizsgálta igen nagy eredményességgel,
amirõl elsõsorban a Könyv és könyvtár a ma-

gyar társadalom életében c. mû elsõ és második
kötetében megjelent, Szelle Béla által írott ré-
szek tanúskodnak.

Habár a tanszéken csaknem ötven éven ke-
resztül teljes munkaidõben tanított, két másik
fõállást is sikerült betöltenie: az Akadémiai Ki-

adó Lexikonszerkesztõségének vezetõje (1985–
1990), majd az ELTE BTK Központi Könyvtárá-

nak igazgatója (1990–2000) volt. Mindkét be-
osztásban nagy sikerrel kamatoztatta fõ tantár-
gyainak az ismereteit és tapasztalatait. Lexikon-
szerkesztési tevékenysége túlterjedt az Akadé-
miai Kiadó kiadványain, könyvtárigazgatóként
pedig a rendszerváltozást követõen az egyetemi
könyvtárügy reformjában játszott úttörõ szere-
pet, mindenekelõtt az integrált könyvtári rend-
szerek bevezetése területén. Ebben a vonatko-

zásban az ELTE, a SOTE és a Miskolci Egye-
tem között létrehozott ELMESO rendszer és
konzorcium kapcsán jelentek meg publikációi,
amelyek ismét országos hírnevét gyarapították.

2000-ben vált nyugdíjassá, ám lelkesen foly-
tatta tanári pályáját, 2003-ban azonban, kezdõdõ
betegsége miatt, ezt a tevékenységét is abba
kellett hagynia.

Gyászmisével búcsúztatták szerettei és bará-
tai február 12-én a városmajori Jézus Szíve ka-
tolikus templomban, emlékbeszédet mondott a
maga és a tanszék nevében Sebestyén György
professzor, az ELTE Informatikai és Könyvtár-
tudományi Intézetének igazgatója.

Halála mély fájdalommal tölt el bennünket,
elvesztése pótolhatatlan ûrt hagy maga után.
Emlékét örökre megõrizzük!

Sebestyén György

A Pest Megyei Könyvtár (FMK nyt. sz.
840020) 2008 tavaszára meghirdeti Könyv-
tári partnerkapcsolatok I-II. (Belsõ part-

nerség, szervezeti kultúra és külsõ partner-

ség) elnevezésû 60 órás akkreditált tovább-
képzési tréningjét.

A programot ajánljuk minden olvasó-
szolgálatos vagy gyermekkönyvtáros kol-
légának, de azok is sokat profitálhatnak
belõle, akik nincsenek közvetlen kapcso-
latban az olvasókkal.

A gyakorlati munka során a résztvevõk
elsajátítják a problémamegoldás, a konflik-

tuskezelés, az együttmûködés-fejlesztés, az ön-

érvényesítés eszközeit, lehetséges módjait.
A képzést tartja: Vidra Szabó Ferenc szo-

ciológus, pszichodráma vezetõ és Péterfi Rita

könyvtáros, kommunikációs szakember.
A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei

Könyvtár (2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.)

A tanfolyam idõpontjai:
I. rész (30 óra):

2008. május 20–23.
II. rész (30 óra)

2008. szeptember 16–19.

 Jelentkezési határidõ: 2008. március 31.

További információ: Dr. Kovács Csilla,
tel.: (26) 310-222/Kovács,
e-mail: kovacs.csilla@pmk.hu 
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Farsangi bûvölet
Harry Potterrel
a Méliuszban

A cím nem ámítás: a Harry Potter hetedik köte-
tének megjelenése alkalmából kora délutántól az
éjszakába nyúló programokkal bûvöltünk gyer-
mekeket és felnõtteket. Mindegyik rendezvé-
nyünk az egész Harry Potter-sorozathoz kapcso-
lódott. A hetedik kötetet éjféli meglepetésnek
szántuk, ezért az huszonnégy óra nulla percig
még váratott magára.

Milyen is volt a kis varázslótanonc – má-
sutt is – nagy napja, február nyolcadika? Elõ-
ször a Harry Potter-kötetek fordítójával, Tóth

Tamás Boldizsárral találkozhattak a gyerekek.
„A titok kapujában…” címû elõadásával min-
denkit lenyûgözött a fordító. Fejbõl idézett
szinte fejezeteket a kötetekbõl. Elmagyarázta,
miért magyarított – tegyük hozzá, remekül –
tulajdonneveket is, ha kellett. A Dumbledore
nevet – amely poszméhet jelent – azért mégis
meghagyta eredetiben, annyira tetszett neki. A
mû hazai népszerûségéhez bizonyára hozzájá-
rult a kreatív, az angolszász kultúrát a ma-
gyarhoz jól közelítõ fordítás is. A gyerekek a
kalózfordítások után érdeklõdtek legelõször. A
fordítótól megtudták, hogy a Harry Potter és

a halál ereklyéi silány fordításával már maga
is találkozott. Elárulta, hogy a harmadik kötet
a kedvence. Az elsõ négy köteten nagyobb
örömmel dolgozott, mert azok humorosak,
szellemesek voltak, a folytatások sötét világa
viszont távolabb áll tõle.1

A farsangi hangulatot a „Hogwarts” felira-
tú kapu kialakításával, Roxfort-képekkel, sos-
sok lufival és jelmezekkel biztosítottuk. A
könyvtárosok is varázslósüveget nyomtak ko-
bakjukra. Nagy sikere volt a jelmezverseny-
nek. Téved, aki azt hiszi, hogy mindenki ke-
rek szemüveget viselt és földig érõ köpenyt
vagy sálat öltött! Akadt olyan gyerek is, aki
óriási fület ragasztott magára, azaz õ volt
Dobby, Malfoyék szakadt gúnyájú házimanója.

A gyõztes maga (és ügyes kezû anyukája)
készítette jelmezében feszített. A vetélkedõ-
kön már ki-ki jelmezekbe beöltözve vett részt.
Játékmesternek az Alföld Gyermekszínpad
vezetõjét, Várhidy Attilát kértük fel. A szerve-
zés és lebonyolítás rajta kívül Nagy Erzsébet

Viktória és a többi gyermekkönyvtáros érde-
me. A zsûriben gyermekszínészek, könyvtá-
rosok ügyködtek. A vetélkedõk kérdései kö-
zött szerepeltek az egyes kötetek elsõ és utol-
só mondatai, egy vidám „ki mondta és kinek”
játék, jelenetek felismerése filmekbõl és sok-
sok kvízrejtvény. A gyerekek olyan tájékozot-
tak voltak, hogy mi, könyvtárosok, legszíve-
sebben bebújtunk volna az elsõ egérlyukba. A
kérdések összeállítását megkönnyítette az ál-
talam „potterológiának” nevezett segédköny-
vek, kvízkönyvek áradata.2

Az egyik játékban ötperces színpadi jelene-
tekkel (színészi helyzetgyakorlatokkal) is verse-
nyeztek a csapatok. Akik látták, meggyõzõdhet-
tek róla, hogy a regények kiválóan alkalmasak a
dramatizálásra. A gyerekek új képességeket fe-
dezhettek fel önmagukban vagy társaikban, de
akár igen, akár nem, nagyon élvezték a játékot –
velünk együtt. A Harry Potter a mimetizálás,
drámajátékok területén a könyvtárosok számára
még kiaknázatlan kincsesbánya.3

A gyermekeket aznap este még egy velük
nagyjából egyidõs bûvész testvérpár szórakoz-
tatta. A kellékek szállításában a lelkes apuka és
további felnõttek is közremûködtek. A szívesen
rajzoló gyerekek elvonulhattak egy külön terem-
be, hogy munkájukra összpontosítsanak. A több-
ség Harry alakját ábrázolta a lehetõ legponto-
sabban: a forradásos sebhely a homlokán min-
den munkán ott volt. Néhányan úgy rajzolták le,
hogy a heg Zeusz villámcsapására hasonlítson,
utalva ezzel is Harry „isteni” eredetére. A rajzo-
kat azonnal közszemlére tettük.

A felnõttek vetélkedõje két személy össze-
csapásává alakult: úgy látszik, a késõ estébe
nyúlva õk maradtak a legéberebbek, de emlé-
keztek még a legapróbb részletekre is a hat kö-
tetbõl. A holtversenyben gyõztes lány mögött
összesúgtak a barátnõk: „Most büszke vagyok



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. március • 15

rá, de tényleg!” – jegyezte meg egyikük. A he-
tedik kötetet a felnõtt versenyzõk közül többen
már olvasták angol eredetiben, mégis élvezték
az ingyenes könyvért folyó szellemi küzdelmet.

Akinek még kétségei lettek volna afelõl, hogy
a Harry Potter értékes gyermekirodalom-e vagy
sem, annak minden kételyét eloszlathatta Dede

Tamás Power Point-bemutatóval kísért elõadá-
sa. Érzékeltette, hogy a hét kötet egységes egé-
szet alkot. Sajátos fejlõdésregényrõl van szó, ahol
az Én más-más vetülete kerül elõtérbe. A sokat
elemzett elsõ kötet a fõhõs életcélját fedi fel,
míg a Harry Potter és az azkabani fogoly, a
harmadik kötet az apa keresésérõl szól. Harry a
varázslóiskola személyzetének bizonyos alakjai-
ban talál egyfajta „apapótlékot”. A nevek és
bibliai szimbólumok felõl közelítõ elemzést ér-
deklõdéssel hallgattuk. A „potter” szó például
fazekast jelent, de ez is túlmutat a hétköznapi
jelentésen, ugyanis „keze munkájába” beletar-
toznak az emberi psziché állapotai is, továbbá
az, hogy saját világát teremti meg, saját „útját”
járja.4

Komáromi Gabriella szerint a Harry Potter
a tolkieni hagyományokat folytató fantasy, egy-
fajta „mesefolyam”5, Nyilasy Balázs szerint
„románc” a javából6, Vajda Zsuzsanna az „is-
kolaregény” vonásait emeli ki benne7, Kálmán

C. György a „nyelvi játék” felõl közelít hoz-
zá8, Szántai János szerint két világot, a
muglikét és a varázslókét igyekszik (sokszor
következetlenül) összemosni Rowling, hogy ez-
által egy „csomagolt világot” teremtsen ko-
runk fogyasztójának9, Kende Hanna a vi-
deokultúra analógiájára írt könyvnek tartja,
pontosabban ebben látja sikere titkát10. Lovász

Andrea szerint a Harry Potter meseregény,
amely mindenképpen több, mint csupán össze-
másolt irodalmi sémák gyûjteménye.11 Külföl-
di elemzõk, Baggett és Klein a metafizika nagy
kérdéseinek felvetését, az ember identitásának
boncolgatását tartják – többek között – a mû
érdemének: átváltozhatunk-e valami mássá,
szükségünk van-e egyáltalán testre a létezés-
hez? A filozófusok is vitatkoznak azon, hogy
lehetséges-e olyan testnélküli létforma, ami-
lyent Voldemort és Binns professzor megta-
pasztalt.12 Se szeri, se száma az értelmezések-
nek, de ha nem lennének a mûnek valamiféle
értékei, nem elemeznék és fõleg nem olvasnák
oly sokan.

Végre éjfélt ütött az óra, s noha Harry nem
suhogott el a fejünk fölött, betódultak a forgóaj-
tón az elsõ vásárlók. Hálózsákokban azért nem
aludtak a könyvtár elõtt a hetedikre várva! Az
elsõ példányokat a fõváros mellett az Alexandra
pécsi, szegedi, debreceni, kecskeméti, székesfe-
hérvári és gyõri üzletében vásárolhatták meg az
érdeklõdõk. Jöttek a fotósok is, akikre még
hosszú út várt az éjszakában a könyvesboltig. A
nap végére fényképezõgépeink elemei lemerül-
tek, miként mi magunk is.

Büszkék voltunk arra, hogy az árusítással
együtt már kölcsönöztük is a bûvös hetediket.
Akik ezt látták, csodálkoztak rajta, mi pedig
magunkban arra gondoltunk: micsoda marketing-
fogás volt! Kár, hogy nem kerülhet minden új
könyv ilyen gyorsan az olvasó kezébe, sõt, né-
melyik évekig hever kéziratban, ha kiadják egy-
általán. Földhözragadt álmaimból a páncélszek-
rény kulcsának nyikorgása vert föl. A könyve-
sek készülõdtek hazafelé, mi is szedelõzködtünk.
Arra gondoltam, hogy a magyar népmese napján
bizonyára találkozom majd néhánnyal ugyanezen
gyerekek közül is, mert tudom, hogy vannak kö-
zöttük meseolvasók. Lesz majd varázslás és talán
bohém hangulat is, mint a mai estén. Korunk nagy
– immár hét kötetre rúgó – mesefolyama véget ért,
a „legkisebb fiú” révbe ért, felnõtt. Ez is mese,
csak más, mint a klasszikus népmesék. Mint min-
den, a mese is változik.13

 Szabó Eszter

Jegyzetek:

1. Batta Ágnes: Potter-õrület. In: http://
www.deol.hu/main.php?c=11732&print=1

A fordítóval folytatott beszélgetésrõl és a talál-
kozóról fotókkal illusztrált beszámoló olvasható
a Debrecen on-line (DEOL) weboldalán.

2. A legújabb kiadású, Harry Potter-vetélkedõk
összeállításához is használható könyvek:

Huzsvai Dóra – Rose Kinga: Harry Potter teszt-
könyv : kezdõknek és haladóknak / Huzsvai
Dóra, Rose Kinga. – Budapest : Animus Kiadó
Kft., 2008. – 240 p.
ISBN 9639715660

Tiszai Erzsébet: Harry Potter kvízkönyv – Ra-
jongóknak kötelezõ! / Tiszai Erzsébet. – Buda-
pest : Partvonal Kvk., 2008. – 288 p.
ISBN 9639644762
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3. Regéci Mária: Harry Potter „forró szék”-ben,
avagy a gyermekirodalom és a drámajáték szere-
pe a gyermek- és iskolai könyvtárakban. In: Könyv-
tári Levelezõ/lap. 2002. 14. évf. 5. sz. 27. p.
Lásd még: http://epa.oszk.hu/00300/00365/
00006/pdf/18-29.pdf

4. Frye, Northop: Az Ige hatalma : második ta-
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Egyedülálló jubileum
az Országgyûlési
Könyvtárban

Balázs Sándorné Veredy Katalin, aki ötvenhá-
rom éve van a könyvtárosi pályán (elsõ éveit az
Országos Mûszaki Könyvtárban töltötte), renge-
teget tett az Országgyûlési Könyvtár (OGYK)
színvonalas, modern közgyûjteménnyé fejleszté-
se érdekében. Ötven éve dolgozik e tudományos
szakkönyvtárban: harminckét évet töltött itt fõ-
állású könyvtárosként, és tizennyolcat nyugdí-
jasként foglalkoztatva.

Néhány fontosabb adat az ünnepeltrõl:

Belépés az OGYK-ba 1958. II. 24.
Címleíró, majd címleíró-ellenõr 1958–1959
Tudományos munkatárs 1959-tõl
Az ENSZ-gyûjtemény kezelõje 1960–1969
Osztályvezetõ-helyettes az
olvasószolgálati osztályon 1962–1972. X. 31.
Osztályvezetõ a szaktudományi osztályon

1972. XI. 1-1973. X. 31.
Osztályvezetõ  az információs és dokumentá-
ciós osztályon 1973. XI. 1–1975. VI. 30.
Igazgatóhelyettes 1975. VII. 1–1983. V. 31.
Fõigazgató-helyettes 1983. VI. 1–1983. VIII. 31.
Fõigazgató 1983. IX. 1-1989. IX. 30.
Nyugdíjas foglalkoztatása 1989. X. 1-tõl
50 éves munkaviszony az Országgyûlési
Könyvtárban 2008. 02. 24.

Számos megérdemelt kitüntetése közül a szak-
maiak állnak szívéhez a legközelebb. 1982-ben
megkapta a Szabó Ervin-emlékérmet, 1985-ben
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emlékérmét

és 2002-ben az Országgyûlés elnöke által alapí-
tott Ghyczy Ignác-díjat is.
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Õ az elsõ és egyedüli az Országgyûlési
Könyvtárban, aki a fél évszázados évfordulót
elérte. E példátlan jubileum alkalmából belsõ
ünnepségen köszöntötte Szili Katalin, az Ország-
gyûlés elnöke, és Elnöki Emlékérmet adományo-
zott neki. A könyvtár munkatársai is bensõséges
keretek között köszönték meg hosszú, áldozatos
munkáját.

A meglehetõsen ritka évfordulón Veredy
Katalin munkásságának, fáradhatatlan hazai és
nemzetközi szakmai tevékenységéért, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, a Társadalomtudomá-
nyi szekció, illetve az egész könyvtári szakma
külön elismeréssel adózik.

Jónás Károly

A Debreceni Könyvtárosok
Baráti Köre

I.

„Lifelong learning” – hangzik angolul az élet-
hosszig tartó tanulás gondolata, vagyis tanulni
fától fáig, a bölcsõtõl a koporsóig.

A folyamatos tanulás fontossága már az 1980-
as években megmutatkozott. Az 1990-es évek-
ben pedig társadalmunk minden tagja szembe-
sült azzal a ténnyel, hogy egész életén át szük-
sége lesz az állandó képzésre, önképzésre, meg-
újulásra. Szakítani kellett a korábbi életformá-
val, amelyben a rutin uralkodott, vagyis az isko-
lában megszerzett tudás alapján el lehetett látni
egy munkakört akár a nyugdíjazásig, minden
továbbképzés nélkül. A XX. század társadalmi,
gazdasági, politikai, tudományos és technológiai
fejlõdésének hatására egyre világosabbá vált,
hogy a tudás kiegészítésre szorul az élet minden
területén. Így az élethosszig tartó tanulás eszmé-
je napjaink legfontosabb pedagógiai paradigmá-
jává vált.

Kétségtelen, hogy ma a többség számára el-
sõdlegesen a munkaerõpiacon elérhetõ siker ér-
dekében jelenik meg a tanulás igénye. A tanulás
viszont összetett folyamat. Nem azonos az újabb
és újabb ismeretek megszerzésével, az átképzé-
seken való részvétellel, hanem magában foglalja
a képességek, készségek állandó fejlesztését, a
személyiségfejlesztést, a szociális kapcsolatok ki-
építését és fejlesztését, a kommunikációra, együtt-
mûködésre való alkalmasságot, vagyis kiterjed

az egyén egész életére, s a legátfogóbb fejlõdést
biztosítja a magánéletben, szakmai és társadalmi
téren egyaránt. Az élethosszig tartó tanulás mai
társadalmunk túlélést biztosító eszköze lett.

Az élethosszig tartó tanulás problémájáról
számos tanulmány készült, de a kutatások az
alábbi két lényeges területre nem tértek ki:

1. Az örömszerzés céljából való tanulás je-

lentõsége

A tanulmányokban az élethosszig tartó tanu-
lás koncepciója elsõsorban gazdasági, politikai
célok megvalósítását célozza meg, és a munkára
való képesség megszerzése mellett nem foglal-
koznak például a pusztán egyéni érdeklõdésbõl,
kedvtelésbõl folytatott tanulással, annak módsze-
reivel, a meglévõ lehetõségek bemutatásával.

A társadalom értékítéletében elfelejtõdött, sõt
leértékelõdött az érdek nélküli, örömszerzés cél-
jából végzett, önmûvelést segítõ tanulási folya-
mat fontossága, s ennek hatása az egyének éle-
tére mentálisan, pszichésen stb.

2. Minden korosztályra kiterjedõ tanulási fo-

lyamat

A „lifelong learning” elsõsorban a társada-
lom aktív dolgozói tanulásának fontosságát hang-
súlyozza, s nem terjed ki az aktív életet igénylõ
és élõ, de aktív munkát már nem végzõ társadal-
mi csoportra, a nyugdíjasokra.

A tanulás folyamata nem állhat meg a mun-
kával töltött évek befejeztével sem. Ennek tuda-
tosítása nagy mértékben függ az egyén igényé-
tõl, de a társadalom ösztönzõ, segítõ, megértõ
támogatásától is. A statisztikai mutatók szerint
az életkor elõrehaladtával nõ azon nyugdíjasok
száma, akik életük teljében még sokáig megha-
tározó szerepet vállalhatnak a különféle társa-
dalmi folyamatok sikerre vitelében, illetve aktív
résztvevõi lehetnek dolgozó embertársaik törek-
véseinek. Nem közömbös az sem, hogyan éli
meg ez a korosztály ezeket az éveket társadalmi,
mentális és pszichés szinten is.

A kutatások nem térnek ki arra sem, hogy
milyen szervezeti lehetõségek állnak e korcso-
port rendelkezésére ezen a területen. Túl sok
kezdeményezésrõl bizonyára nem beszélhetünk.

Az, akinek a foglalkozása nem egy volt a sok
között, hanem élethivatás, az a munkában eltöl-
tött évei befejezése után is szeretne tájékozott
lenni és hasznossá tenni magát a szakterületén.

Ezek a gondolatok foglalkoztattak bennünket,
frissen nyugdíjba vonuló debreceni könyvtároso-
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kat 2006-ban, amikor arra szövetkeztünk, hogy
rendszeres idõközönként találkozókat szervezzünk
elsõsorban nyugdíjas könyvtáros kollégáinknak,
hogy szinten tartsuk és saját örömünkre fejlesszük
sok éves munkával megszerzett tudásunkat.

Szeretnénk városunk kulturális életének meg-
határozó értelmiségi csoportjává válni, amely-
nek véleményére bizonyára érdemes lesz figyel-
ni. Így hoztuk létre, többszöri tréfás névváltoz-
tatás után, a Debreceni Könyvtárosok Baráti
Körét.

A Debreceni Városi Könyvtár Thomas Mann
utcai fiókkönyvtárának vezetõje örömmel adott
helyet a körnek, így kellemes, barátságos és fõleg
„könyves” környezetben szervezhetjük találko-
zásainkat.

A kör megszervezése azzal kezdõdött, hogy
levelet küldtem városunk minden könyvtártípu-
sa vezetõinek, amelyben kértem, hogy tájékoz-
tassák aktív dolgozóikat a kör létrejöttérõl, és
meghívásomat juttassák el nyugdíjas kollégáik-
nak. A meghívóban a kör programjáról és célja-
iról is írtam.

Így jöttek el a kollégák az elsõ összejövete-
lekre. Nagy dolog volt sok régebben nyugdíjba
ment kolléga számára már pusztán a rendszeres
találkozás lehetõsége is, hiszen voltak, akik már
évek óta nem is látták egymást.

Céljainkat a következõkben fogalmaztuk meg:
• Szeretnénk lépést tartani a könyvtáros szak-

mánkat érintõ napi eseményekkel, megbeszélni,
megvitatni ezeket.

• Találkozókat akarunk szervezni aktív dol-
gozó kollégáinkkal, a könyvtárak vezetõivel, meg-
ismerni a város könyvtárainak terveit, céljait.

• Találkozni szeretnénk a város kulturális éle-
tét irányító szakemberekkel, a helyi mûvészeti
élet képviselõivel.

• Ismereteket kívánunk szerezni napjaink
mûvelõdési, mûvészeti életének eseményeirõl, a
mindannyiunkat érintõ társadalmi kérdésekrõl.

• Természetesen örömszerzõ délutáni találko-
zásokat akarunk szervezni önmagunk számára.

A programok szereplõi részben meghívott
elõadók, de több esetben saját kollégáink, akik-
nek rövid, gondolatébresztõ elõadását aktív be-
szélgetéssel fejezzük be. A lényeg, hogy mindig
mindenkinek legyen lehetõsége megszólalni,
véleményt nyilvánítani.

A találkozók után személyes kutatómunkával,
írott dokumentumok tanulmányozásával ki-ki

tökéletesítheti tudását, vagy éppen olyan ismeret
birtokába juthat, amely addig is érdekelte, de nem
volt lehetõsége elmélyedni azon a területen.

Nagy öröm, hogy a különbözõ könyvtártípu-
sokból érkezõ kollégákból a találkozások hatá-
sára igazi közösség kezdi kialakulni. Ez azért is
nagy eredmény, mert csoportunk tagjai különbö-
zõ politikai, érzelmi attitûddel érkeznek, ahogy
ez jellemzõ egész társadalmunkra, de ez sosem
jelentett problémát. Találkozásaink alapját a szak-
mánk iránti elkötelezettség, a közös élmények
és érdeklõdés, egymás elismerése, megbecsülése
és szeretete adják.

Szervezõ és vezetõ szerepem csak abban nyil-
vánul meg, hogy összehozom a rendszeres talál-
kozásokat, segítem a programok kialakítását. Aki
ilyen feladatra vállalkozik, annak fontos elfogad-
nia a résztvevõ szerény szerepét egy olyan fo-
lyamatban, amelyet õ kezdett ugyan el és õ segít
mûködtetni, de amelyben semmiképpen sem
vállalhatja el az irányító szerepét. Õ maga is
résztvevõje annak a tanulási, ismeretszerzési
folyamatnak, amit ezek a találkozások, csopor-
tos összejövetelek jelentenek.

A debreceni Újkerti Könyvtár vezetõjeként
tizenöt éven keresztül vezettem hasonló csopor-
tot felnõttek részére. A Debreceni Egyetem
Mûvelõdéstudományi és Felnõttnevelési Tanszé-
ke munkatársaival közösen részt vettem olyan
nemzetközi kutatási projektben, amely a felnõt-
tek tanulásának problémakörével foglalkozott.
Ezek a gyakorlati tapasztalatok segítettek a ba-
ráti kör létrehozásában.

Úgy gondolom, sokat jelentene, ha könyvtá-
ros kollégáink országos szinten követnék kezde-
ményezésünket, s lakóhelyükön hasonló baráti,
szakmai köröket hoznának létre, s akár tapaszta-
latcseréket is szervezhetnénk.

Az élethosszig tartó tanulás az élet fontos része
kell hogy legyen minden korosztály számára.
Legyünk képesek tartalmassá, gazdaggá tenni
önmagunk, de egymás számára is mindennapja-
inkat, legyünk képesek új ismeretek megszerzé-
sére, hasznosítására, elmélyítésére és alkalmazá-
sára az állandóan változó világunkban.

Hadházy Csabáné

II.

A kötõdés a lakóhelyhez, a szakmához, ha mély
gyökerû, egy életre szól. Azokat a közösségeket
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mindig megkeresi az ember, ahol adottak a fel-
töltõdés feltételei.

Debrecen hiányát az is enyhítette számunkra
évtizedekig, hogy Budapesten férjemmel együtt
havonta részt vettünk a Debreceni Kollégiumi
Diákok Baráti Köre rendezvényein, és élvezettel
hallgattuk a kitûnõ elõadókat, találkoztunk régi
ismerõsökkel, diáktársakkal.

Nemrég visszaköltözve Debrecenbe a régi
barátokkal való találkozásokon kívül egyre in-
kább hiányoztak a volt kollégák, a város más
könyvtáraiban dolgozók, akikkel a könyvtáros
egyesületi rendezvényeken találkoztunk, beszél-
gettünk, vitatkoztunk.

Érthetõ, hogy az elsõ hívó szóra örömmel
csatlakoztam a Debreceni Könyvtárosok Baráti
Köréhez, ahol a különbözõ könyvtárak nyugdíj-
ba ment kollégáival lehettem együtt havonta.

Szép gesztus a Városi Könyvtártól, hogy egy
kellemes környezetû könyvtárban otthont ad a
körnek.

A félévi programokat együtt állítjuk össze,
arra törekedve, hogy a mában éljünk, idõnként
a múlt felelevenítésével. Jólesõ érzés, hogy az
intézményvezetõk maguk is vállalkoznak elõ-
adások tartására, könyvtáruk bemutatására. Or-
szágosan elismert megyei és fõvárosi szakem-
berek tesznek eleget felkérésünknek. Mindezt
honorárium nélkül, szakmaszeretetbõl, kimu-
tatva ezzel is a korábban évtizedekig könyv-
tároskodó kollégák iránti megbecsülésüket.
Köszönjük.

Az intézményvezetõk és a helyi sajtó is tájékoz-
tatja az aktív könyvtárosokat programjainkról.

Két éve Hadházy Csabáné volt a kezdemé-
nyezõ, aki idõt és fáradságot nem kímélve igyek-
szik a kis közösséget egyben tartani, bõvíteni,
ahol a szellemi javakon kívül egymás vendégül
látására is gondolunk.

Jó lenne hírt kapni más megyék, városok
hasonló köreirõl. Reméljük, máshol is alakulnak
hasonló közösségek.

Kertész Gyuláné

III.

Évtizedekkel ezelõtt, a könyvtáros egyesületi
rendezvények utáni kötetlen beszélgetések alkal-
mával többször felvetõdött egy helyi szakmai,
baráti kör, ha úgy tetszik: könyvtáros klub létre-
hozásának gondolata. Napi munkánk, családi

elfoglaltságaink, kötöttségeink miatt ez akkori-
ban nem valósulhatott meg.

2006-ban az akkor nyugdíjba vonuló debre-
ceni könyvtáros kollégák szûkebb csoportja lel-
kesen fogadta Hadházy Csabáné javaslatát,
hogy rendszeres idõközönként találkozzék az
a könyvtáros nemzedék, amely nyugdíjas éve-
it tölti, de eleven a szakmai érdeklõdése, s akik
jól érzik magukat egymás társaságában, ahol
valamennyiünket érdeklõ témákról, például a
könyvkiadás helyzetérõl, a könyvtárosképzés
múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl, az élethosszig
tartó tanulás jelentõségérõl, a lokálpatriotiz-
musról, hazafiságról és számos egyéb dolog-
ról hallhatunk elõadásokat, beszélgetünk, oly-
kor vitatkozunk a felmerülõ kérdésekrõl. Al-
kalmunk nyílt megismerni a helyi könyvtárak
életében bekövetkezett változásokat, az intéz-
mények jelenlegi vezetõi e körben találkoz-
hattak hivatali elõdeikkel, könyvtáruk egykori
munkatársaival. A megyei könyvtár új épüle-
tében tett látogatáskor örömmel tapasztaltuk,
hogy végre méltó helyen, tágas, modern, a
rendeltetésének mindenben megfelelõ épület-
ben folytathatják aktív kollégáink munkájukat.

Minden hónap utolsó keddjének délutánján
összegyûlik húsz–huszonöt kollegina a debrece-
ni nyugdíjas házakhoz kapcsolódó fiókkönyvtár-
ban. A városi, a megyei, az egyetemi könyvtár
volt munkatársai, nyugdíjas iskolai könyvtáro-
sok és a tanítóképzõ könyvtári tanszékének egy-
kori oktatói jönnek össze a viszontlátás örömé-
vel, az egymás iránti figyelmesség apró jeleivel,
házi süteménnyel, üdítõ itallal a hasznos és kel-
lemes együttlétre.

A baráti kör lelke Hadházy Éva, aki ugyan
elhárítja magától az irányító szerepét, de mégis
az õ fáradhatatlan és áldozatkész szervezõmun-
kájának, ötletességének köszönhetõ, hogy a ren-
dezvények rendszeresek, egyre többen vagyunk,
s ki-ki a maga módján segít javaslataival és a
szervezésben való részvétellel.

Korompai Gáborné

Köszönet

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács
Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni
meg mindazok támogatását, akik 2006. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2007.
év elején az alapítvány adószámára utalták át.
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A felajánlott összeget a kuratórium a Kovács
Máté születésének századik évfordulója alkalmá-
ból rendezett konferenciák elõadásait tartalmazó
kötet megjelentetésére fordítja.

Az alapítványhoz 2008-ban is eljuttatható a
2007. év személyi jövedelemadójának 1 százalé-
ka, adószámunk: 18084908-1-41 Kovács Máté
Alapítvány.

Annak érdekében, hogy szakmánk e nemes
célú alapítványa tovább folytathassa munká-
ját, támogathassa az utánpótlás nevelését, tisz-
telettel kérjük és várjuk Kovács Máté tanítvá-
nyait, tisztelõit s mindenkit, aki felelõsséget
érez ügyünk iránt: ebben az évben adójuk tár-
sadalmi szervezetnek, alapítványnak átutalha-

tó egy százalékát ajánlják fel a Kovács Máté
Alapítvány számára.

Az alapítvány célja (részlet az Alapító Ok-
iratból): a magyar mûvelõdés ügyének, közelebb-
rõl a magyar könyvtári kultúra fejlesztésének tá-
mogatása (oly módon, hogy tehetséges és rászo-
ruló, a magyar felsõfokú könyvtárosképzõ intéz-
ményekben tanuló fiatalok egyetemi és fõiskolai
tanulmányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként
ösztöndíjat biztosítson); Kovács Máté szellemi
hagyatékának gondozása; fiatal könyvtárosok
továbbképzésének támogatása (doktori program,
részvétel tudományos konferencián, publikációk
megjelentetése stb.). (Hangodi Ágnes kuratóriu-
mi titkár)

A Vészhelyzet címû kórházas sorozatból ismert
Noah Wyle újra belebújik a kalandor, Flynn Carsen
bõrébe –- ezzel a résszel a nagysikerû Titkok könyv-
tára-franchise immáron trilógiává bõvül. Karaktere-
iket ismét megformálja még Bob Newhart (Mi a
manó?) és Jane Curtin (Ráktanya eladó), illetve
Bruce Davison (X-Men: A kívülállók) és Stana Katic
csatlakozik a stábhoz. Jonathan Frakes, a második
epizódot (Titkok könyvtára 2. – Visszatérés Sala-
mon kincséhez) jegyzõ szakállas rendezõ ismerõs
arc a kamera mögött, ugyanis a TNT nevû amerikai
tv-csatorna megbízatásából a The Librarian: The
Curse of the Judas Chalice az
õ el-képzelései alapján készül.

A forgatás a louisianai New
Orleansban a hét elején kez-
detét vette. A premier, akár-
csak a 2004-es és 2006-os
filmek esetében, decemberre
várható.

(Balog Seweryn

Adrian)

Utánfutón érkezik a tudás

Újabb kilenc településen végez mozgó szolgáltatást a

nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár ettõl a

héttõl. A „furgon-könyvtár” így már három kistér-

ségben, 22 faluba jár minden héten.

A programban a városi könyvtár hat dolgozója
vesz részt, ennyien férnek el ugyanis az autóban,
amely mögött utánfutó viszi a könyveket, folyóira-
tokat, videókat, DVD-ket. Naponta kilenc helységet
tudnak felkeresni, a költségeket állami normatívá-
ból állják a települések. Ez falvanként és évenként
1,3 millió forint. A szolgáltatás bõvítésére lenne
igény, de a nagykanizsai könyvtárnak egyelõre csak
egy „bevethetõ” furgonja van – írja a Zalai Hírlap.

(Forrás: Hír TV)

Könyvtári web2:

24 millió katalóguscédula

Hogy mi az érdekes 24 millió könytári

katalóguscédulában? Természetesen az
emberek, akik mindezeket felvitték egy

internetes felületre, és azóta is keresnek új
könyveket, no meg persze egymás tár-

saságát.

Ajánlat

A LibraryThink magyar oldala

A világ legnagyobb bibliotékájának a
washingtoni Kongresszusi Könyvtárat

tartják, melyben 130 millió könyv található
a 848 kilométer hosszúságú könyves-

polcokon (az Országos Széchényi Könyv-
tárban tízmillió tételt õriznek, amibõl 3

millió a könyv). Talán egyszer utoléri a
washingtoni könyvtárat a LibraryThing

kezdeményezése; egyelõre közel járnak a 24
millió katalóguscédulához – igaz, köny-

vespolcuk nincs egy centiméternyi sem,
hiszen internetes kezdeményezésrõl van szó.

És persze az is tény, hogy itt csak a
„katalóguscédulákat” õrzik, maguk a

könyvek nem olvashatók – de a közösséget
ezek a virtuális katalóguscédulák fogják

össze.
[origo] 2008. 02. 27.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. március • 21

SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle

A cívis szellem nyomtatott
hírnökei

Írások a debreceni könyv-
és lapkiadás történetérõl

„Helytörténeti kutatóként és könyvtárosként
több mint negyven éve foglalkozom a debre-
ceni könyvkiadás és idõszaki sajtó múltjával,
elsõsorban a tizenkilencedik-huszadik századi
fejleményekkel. Ebben a kettõs tárgykörben
számos publikációm (tanulmányom, esszém,
újságcikkem, könyvismertetésem) jelent meg.
Ezekbõl válogattam össze a mostani kötetre
valót.“ – írja Bényei Miklós kötetének elõsza-
vában.

A szerzõ, aki a helytörténet-helyismeret
egyik kiemelkedõ hazai mûvelõje, teoretikusa
és a téma legkiválóbb szakirodalmát nyújtó
szakértõje, ebben a kötetében a közel negyven
esztendõs publikációs tevékenységének legja-
vából válogatott színes csokorra valót. A ta-
nulmányok, esszék, újságcikkek és könyvis-
mertetések azonban korántsem adnak teljes
képet közel félévszázados munkásságáról.
Arról viszont tájékoztatják az olvasót, hogy a
könyvkiadás és a könyvkultúra mely területe-
ivel is foglalkozott/foglalkozik Bényei Mik-
lós, aki miközben a négyszáz esztendõs deb-
receni könyvnyomtatás történetét beszéli el, a
cívis város korabeli életképeit is felvillantja
egy-egy pillanatfelvételben. Ezeknek az élet-
képeknek a nyomán szinte megelevenedni lát-
szanak annak a hatalmas tablónak a szereplõi,
akik megalapították, majd alakították és for-
málták a debreceni könyv és lapkiadást. A
róluk szóló írásokban nem szikár események,
történelmi tények lenyomataként kel életre a
könyv- és lapkiadás története, hiszen a szerzõ
kultúrtörténeti históriák „lejegyzõjeként” szép-
irodalmi értékeket is kínálva avatja be olvasó-
it a cívis város szellemiségétõl áthatott könyv-
és lapkiadás beszédes kronológiájába.

Bényei Miklós a kötet alcímében foglalt vál-
lalásának megfelelõen két nagy fejezetben

(Könyvkiadás, Lapkiadás) tárgyalja a városi
könyvkiadás múltját és jelenét, valamint a Deb-
recenben folyó lapkiadás történetét. A témá-
kat áttekintõ, összegzõ írásokkal bevezetett két
nagy tematikai egység határozza meg a kötet-
be foglalt írások további sorrendiségét.

A debreceni könyvkiadás múltja egészen
1561-ig nyúlik vissza, amikor Huszár Gál, az
üldözött protestáns prédikátor, a „magyaror-
szági nyomdászat egyik vándorapostola hozta
el Debrecenbe a nyomtatott betû csodáját”.  A
több mint négyszázhuszonöt esztendõs múltra
visszatekintõ nyomdászat és a könyvkiadás a
reformáció talaján bontakozott ki, s bár a ké-
sõbbiekben a török hódoltság, az ország há-
rom részre szakadása idején a város igencsak
viharos történelmi idõket élt meg, gazdasági,
politikai és kulturális szerepének növekedése
ekkor is meghatározó volt az ország életében.

1561-tõl számos vallási témájú könyvet je-
lentetett meg a városi kiadó, amely a késõbbi-
ekben a kollégium tudományos rangjának
emelkedése folytán tankönyvekkel egészült ki.
Természetesen világi kiadványok is nyomda-
festéket láttak (pl. Melius Péter Herbáriuma
[1563], vagy Werbõczy István Tripartitumának
elsõ magyar fordítása [1565]).

A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) ide-
jén több politikai röpiratot, valamint Rákóczi
Ferenc három munkáját is kiadta a debreceni
nyomda. A XIX. században a városi nyomdá-
ban kiadott munkák között értékes mûvek ta-
lálhatók (pl. Budai Ézsaiás történelmi munkái,
az Oskolai magyar atlasz [1806], Sárváry Pál:
A rajzolás mesterségének kezdete [1805] stb.).

Az 1848-as szabadságharc idején a nyomda
kivételes helyzete révén számos kiemelkedõ
munka jelent itt meg (pl. Táncsics Mihály Új
alkotmányjavaslat címû röpirata). 1857-ben a
Városi Nyomda monopóliumát a két helybéli
vállalkozó, Telegdi Kovács Lajos és Okolicsányi
Gyula által alapított nyomdaüzem törte meg.

A kiegyezés utáni idõszakban, 1880-ban már
öt, 1907-ben pedig tizenegy nyomda mûködött a
városban, és az egykori Városi Nyomda, 1905-
ben, modern ipari üzemmé alakult át.
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„A tematikai és mûfaji gazdagodás azon-
ban nem hozta magával az átlagszínvonal emel-
kedését… Az abszolutizmus és a dualizmus éve-
iben a város fokozatosan visszaszorult az ország
szellemi életében, kulturális rangja tovább csök-
kent. Mindennek kedvezõtlen hatása érzõdött a
helyi könyvkiadásban is.” S bár a századforduló
éveiben ismét elõtérbe került a társadalmi hala-
dás gondolata, „a polgári demokrácia kiteljese-
désének igénye”, a lényegi változás elmaradt.

1914-ben megnyitotta kapuit a debreceni egye-
tem, és az ennek következtében felpezsdült kul-
turális élet ismét az ország szellemi áramkörébe
kapcsolta a várost és a nyomdát, ahol a két vi-
lágháború közötti idõszakban számos reformá-
tus énekeskönyv, iskolai tankönyv, valamint
középiskolai hittankönyv jelent meg. Az egyete-
mi évkönyvek sorozata és jó néhány jelentõs ta-
nulmánygyûjtemény látott nyomdafestéket
ugyanebben az idõszakban. A szépirodalmi
könyvkiadásban Oláh Gábor regényei és Gulyás
Pál verseskötetei jelentették az új színt, legjelen-
tõsebb pedig az Új Írók címû sorozat kiadása
volt, amelyet Nagy Károly nyomdája fémjelzett
1933–34-ben. Kodolányi János, Kassák Lajos,
Illyés Gyula, Török Sophie, Németh László és
számos más híres író neve tette emlékezetessé a
debreceni könyvkiadásnak ezt az idõszakát.

A második világháború befejezése után, 1945-
ben a nyomdák országosan nehéz anyagi helyze-
te miatt a Debrecenben kiadott munkák száma
jelentõsen csökkent.

Az 1948 és 1956 közé esõ idõszakban szin-
te kizárólag politikai vagy mezõgazdasági té-
májú brosúrák jelentek meg, kivételt néhány
helytörténeti és néprajzi munka kiadása jelen-
tett. Az 1955-ben megalapított Alföldi Mag-
vetõ Kiadó 1957 augusztusában már meg is
szûnt, és azóta Debrecenben nincs „ún. hiva-
tásos kiadó, van viszont – mégpedig mennyi-
ségileg és minõségileg egyaránt számottevõ –
helyi könyvkiadás”.

A hetvenes évek elején indult meg a debrece-
ni könyvkiadás számottevõ fellendülése, amely
némileg ugyan megtorpanást mutatott a nyolc-
vanas években, de ez nem a kiadott mûvek szá-
mában, hanem inkább azok összetételében mu-
tatkozik meg – írja a szerzõ, a huszadik század
utolsó éveinek könyvkiadására jellemzõ leírás-
sal záruló fejezetben. Ezután képet kaphat az
olvasó a híres és érdekes debreceni könyvek (pl.

Az elsõ: Melius Péter Szent Pál-magyarázata
[1561]; Rejtélyes Aesopus fordítás [1592]; Barta
Boldi’sár szûcsmester történeti krónikája [1666]
stb.) sorsáról. A továbbiakban többek között
debreceni nyomdák és nyomdászok, a Csoko-
nai-naptárak, A Csokonai Kiadó elsõ esztendeje,
valamint a debreceni bibliofil mûhely kerül be-
mutatásra.

A kötet második nagy egysége a lapkiadás-

sal foglalkozik. A polgári fejlõdés és a helyi
sajtó összefüggését vizsgálja Bényei Miklós,
amikor bemutatja a Debrecenben megjelent
elsõ újság, a Debreczen-nagyváradi Értesítõ
(1843. szept. 4.) „világra jöttének” történelmi
körülményeit.

A  Debreceni Disputában, Hajdú-bihari
Naplóban, Erdélyi Tükörben, a Hajdú-Bihar
Megyei Levéltár évkönyveiben és számos más
sajtóorgánumban megjelent írások többek kö-
zött Jókai Mór debreceni újságírói tevékeny-
ségérõl, a debreceni lapok Párizsi Kommünrõl
szóló tudósításáról, a debreceni sajtó 1918 és
1919 közötti történetérõl, Szentmihályi János
pályájának debreceni szakaszáról, az 1945 utá-
ni debreceni színházpolitikai elképzelésekrõl,
Debrecen háború utáni sajtótörténetérõl és
számos más, Debrecen életéhez kötõdõ sajtó-
történeti érdekességrõl tájékoztatják az olva-
sókat. A munka értékes része az a kötetzáró
írás (A helyi sajtó történeti kutatásának né-

hány kérdése), amely módszertani útmutatóul
szolgálhat a város sajtótörténetét kutatók szá-
mára.

A kötet hihetetlen gazdag tárháza az idevágó
szakirodalomnak, hiszen a szerzõ minden, a
könyvkiadás debreceni vonatkozásaival kapcso-
latos dokumentumot és dokumentumrészletet fel-
dolgozott. Imponálóan gazdag a forrásjegyzékek,
hivatkozások sora, amelyet a kötet végén név-
és címmutató egészít ki, bizton számítva a mû-
velõdés- és sajtótörténettel foglalkozók érdek-
lõdésére. A munka azonban nem csak Debrecen-
ben és Hajdú-Bihar megyében számíthat könyv-
tári törzsanyagnak, hiszen mindenütt, ahol kor-
szerû helytörténet-írással foglalkoznak, metodi-
kai példa lehet.

Bartók Györgyi

Bényei Miklós: A cívis szellem nyom-
tatott hírnökei. Írások a debreceni
könyv- és lapkiadás történetérõl. Deb-
recen, 2007. 266 p.
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Országos könyvtárfejlesztési program indul

A technikai eszközök körének bõvítése, a digitalizálás, a
tartalmi infrastruktúra-fejlesztés, tehát a könyvtári terület
megújítási stratégiájának minden eleme elkezdõdik az idén
– tájékoztatott a kezdeményezést gondozó Oktatási és Kul-
turális Minisztérium könyvtári osztályának vezetõje.

Skaliczki Judit a csaknem húszmilliárd forintos uniós
forrásból megvalósuló programról szólva elmondta: az idén
kezdõdõ és 2013-ig tartó fejlesztés keretében az elsõ lépés
a technikai eszközök körének bõvítése lesz.

A második negyedévben megjelenõ pályázat célja a tel-
jes könyvtári rendszer nagyarányú fejlesztése, amelynek
során minden könyvtár magasabb technikai-informatikai
szintre kerül. Ezt követi a harmadik negyedévben a három-
milliárd forintos fejlesztési program, ennek keretében a

katalógusok digitalizálása történik meg. E lépések a könyvtárak internetes elérését, illetve a könyv-
tárközi kölcsönzés gördülékenységét szolgálják – mutatott rá a fõosztályvezetõ-helyettes. A cél,
hogy a könyvtári rendszer olyan nyitott legyen, hogy a közönség segítség nélkül, otthonról csaknem
az összes szolgáltatást igénybe tudja venni – mondta.

Skaliczki Judit hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ehhez szorosan kapcsolódik az olvasáskultúra
fejlesztését célzó lépés, amely európai mintára szervezett kampányok segítségével szeretné az
embereket visszaszoktatni az olvasásra. Erre, az oktatást és továbbképzést is magában foglaló
programrészre a pályázat keretében mintegy nyolcmilliárd forint áll rendelkezésre, amelyre szintén
az idei évtõl lehet majd jelentkezni.

A Portál program humán részét képezõ kampány a könyvtárak kintrõl való elérése mellett éppen
a könyvtári olvasócsoportok újbóli létrejöttét ösztönzi majd, a bibliotékák berendezésének és fel-
szereltségének javításával – közölte Skaliczki Judit.

A digitalizálási folyamatban az elsõ lépésként a Reneszánsz év programsorozatához kapcsolódó
pilótaprojekt kap helyet: a Magyar Digitális Képkönyvtár elnevezésû kezdeményezéssel a könyv-
tárakban õrzött képek, térképek, fotók, metszetek számítógépes bázisának megalkotásával tesztelik
a hosszabb távú tervet.

A fõosztályvezetõ-helyettes hangsúlyozta, hogy a könyvtáraknak konzorciumokban érdemes
jelentkezniük. Így a pályázatírásra is jobban felkészült megyei és egyetemi könyvtárak részérõl
mintegy hatvan jelentkezés érkezik majd be, amelyek azonban több mint háromezer intézmény
fejlesztését fedik.

Hiller István oktatási és kulturális miniszter tavaly júliusban jelentette be, hogy mintegy húsz-
milliárd forint jut a magyarországi könyvtárak fejlesztésére uniós pályázati forrásokból a 2008 és
2013 közötti idõszakban. A tárcavezetõ akkor elmondta: öt év alatt 16,67 milliárd forint jut a
könyvtári terület fejlesztésére, ezen felül pedig 4,25 milliárd forint a könyvtári állomány digitali-
zálására fordítható.

A program kidolgozottsága jó esélyt ad arra, hogy a pályázat útján elérhetõ húszmilliárd forintot
kitevõ uniós források teljes összege lehívható legyen – hangsúlyozta, megjegyezve, hogy a „könyv-
tárügyet” a vidékfejlesztési stratégia egyik központi elemévé kívánja tenni.

(Forrás: Klubrádió, MTI)
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Kiállítják a bezúzásra ítélt könyveket

1964-ben a szentesi múzeum könyvtárának legrégebbi kiadványait, közel ezerkétszáz könyvet
vittek el ismeretlen helyre. A Szentesrõl elhurcolt könyveket a hódmezõvásárhelyi könyvtár
pincéjében helyezték el, de különös módon a bezúzásról döntõ illetékesek megfeledkeztek a
régi kötetetekrõl.

A munkatársakat akkoriban arról tájékoztatták, hogy az ódon köteteket bezúzásra ítélték. Több
száz éves tudományos és bölcseleti kiadványokat, illetve kézzel írt könyveket fenyegetett a pusz-
tulás réme. A késõbbiekben, amikor már elmúltak a „bezúzásos idõk”, a könyvtár rendszerezte és
megmentette az értékes könyvritkaságokat. Most a szentesi Koszta József Múzeum ligeti kiállító-
helyén, a „Múzeum a múzeumban” címû kiállításon a legrégebbi 102 darab könyvet, köztük Szenci
Molnár Albert 1600-ban kiadott Bibliáját is megtekinthetik a látogatók. A kiállítás másik szenzá-
ciósnak mondható válogatása László Gyula nemzetközi hírû régészprofesszor szentesi múzeumhoz
kapcsolódó tevékenységét mutatja be. Még a muzeológus szakma elõtt sem ismeretes, hogy a
professzor mellõzöttsége éveiben, az 1950-es évek elején magas színvonalú régészeti kiállítást
rendezett Szentesen. A bemutatott tárgyi emlékanyagot falra festett képekkel illusztrálta. A késõbb
ismertté vált régészeti rekonstrukciós képei a Kurca-parti városban születtek meg. A kelta kor
hétköznapi életét ábrázoló mûalkotását most eredeti szépségében csodálhatják meg az érdeklõdõk.
A kiállításon a tárlat rendezõi, dr. Fári Irén és Richter Éva önálló tárlóban hívják fel a látogatók
figyelmét dr. Csalog József régész, egykori múzeumigazgató munkásságára. Csalog nemcsak a
világhírû Szegvár-tûzkövesi Sarlós isten felfedezõje volt, hanem a magyar õskor régészeti kutatá-
sában új utakon járva, a magyarországi kísérleti régészet egyik megalapozója. A tárlat részét képe-
zik a napjainkra több mint háromszázezer dararabot számláló szentesi gyûjtemény legszebb tárgyai,
48-as relikviái, illetve a múzeumalapító Csallány Gábor munkássága révén világhírnévre szert tett
régészeti ásatások leletei, köztük a speyeri „Attila és a hunok” címû európai hírû kiállítás szentesi
mûtárgyai is. A „Múzeum a múzeumban” címû kiállítás a Koszta József Múzeum Széchenyi ligeti
épületében március 13-án, csütörtökön délután 15 órakor nyílik. (Forrás: Múlt-kor történelmi portál)

Kolozsvári kiállítás

Mátyás király egykori könyvtárából, a Bibliotheca Corvinianából származó, fakszimiléket tartalmazó
vándorkiállítás nyílt Kolozsváron, a tárlat anyaga más romániai városokban is megtekinthetõ lesz.

Az erdélyi Krónika és Szabadság címû napilapok hétfõi tudósítása szerint a Kolozsváron évente
– idén 16. alkalommal – megrendezett Mátyás-napok keretében megnyitott tárlat olyan sok érdek-
lõdõt vonzott a kolozsvári Szépmûvészeti Múzeumnak otthont adó Bánffy-palotába, hogy Kelemen
Eörs, a Phyteas Kiadó igazgatója megjegyezte: nem biztos, hogy Budapesten ennyien érdeklõdné-
nek egy ilyen esemény iránt.

A nagyfokú figyelmet magyarázhatja, hogy az erdélyi közönség elõször tekintheti meg a tizen-
kilenc kódexbõl származó, kéttucatnyi fakszimilét. A kolozsvári Amaryllis Társaság és a budapesti
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) által rendezett kiállítás része a Mátyás király trónra lépésé-
nek 550. évfordulóját megünnepelni hivatott Reneszánsz évnek.

A tizenötödik századi relikviák között teológiai értekezéseket és retorikai kommentárokat tartal-
mazó kódexek lapjainak pazar másolata látható – írja a Krónika. Megcsodálható a Cicero beszéde-
ihez írt antik kommentárok egyik legértékesebbje, az Asconius Pedianus retorikai magyarázatait
tartalmazó könyv egy lapjának hasonmása, akárcsak Regimontarus Mátyás királynak dedikált aszt-
ronómiai munkája, valamint Beatrix királyné könyvtárából Agathias egyik munkája is.

A tárlat anyagát az OSZK az Amaryllis Társaságnak adományozta, amely a tervek szerint kö-
zönség elé kerül egyebek között Nagyváradon, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszent-
györgyön és Brassóban is. Ezt követõen a szervezõk a fakszimiléket Mátyás király kolozsvári
szülõházában szeretnék elhelyezni állandó tárlat keretében. (Forrás: MTI)
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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

FELHÍVÁS
kitüntetési javaslatra

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség felhívást tesz közzé a magyar könyvtárügyben és
a szövetség munkájában kiemelkedõ teljesítményt nyújtó természetes és jogi személyek tevé-
kenységének elismerésére.

A díj elnevezése:

– A KÖNYVTÁRÜGYÉRT – Informatikai és Könyvtári Szövetség
Formája:

– oklevél és kisplasztika, melybõl évente kettõ adományozható
Az elismerésre javaslatot tehetnek:

– az IKSZ tagjai és tagozatai

Az elismerésre zárt borítékban, részletes indoklással kell javaslatot tenni. A levelet az
IKSZ titkárságához (1827 Budapest, Budavári palota F épület 440. szoba) kell címezni, a
borítékon megjelölve: A KÖNYVTÁRÜGYÉRT.

Benyújtási határidõ: 2008. április 10.
A díj odaítélésérõl az elnökség által felkért öttagú bizottság dönt.
A díj átadása a tavaszi közgyûlésen (2008. május 14-én) történik.

Budapest, 2008. március
Az IKSZ Elnöksége

Friss információk a Goethe Intézet honlapján

A budapesti Goethe Intézet honlapján, a Könyvtárosok fóruma oldalon mostantól magyar
fordításban is hozzáférhetõvé teszünk érdekesnek ítélt, a német könyvtárügyrõl és könyvki-
adásról szóló szakcikkeket. Terveink szerint havi egy-két új cikk kerül fel honlapunkra.

Bízunk benne, hogy a kollégák örömmel fogadják ezt a kitekintési lehetõséget, és sokan
olvassák és ajánlják tovább cikkeinket.

Visszajelzéseket, témajavaslatokat a marton@budapest.goethe.org e-mail címre várunk.

http://www.goethe.de/ins/hu/bud/wis/sbi/huindex.htm

Marton Erika
Bibliothekarin/könyvtáros
Information & Bibliothek Goethe-Institut Budapest
1092 Budapest, Ráday u. 58
Telefon: (36-1) 374-4063, 374-4062
Fax: (36-1) 374-4080
marton@budapest.goethe.org
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PÁLYÁZAT

A Kovács Máté Alapítvány pályázatot hirdet informatikus könyvtár szakos hallgatók és a könyvtáros

tanszékek oktatói számára.

Az alapítvány az alapító okiratában, szervezeti és mûködési szabályzatában megjelölt célok telje-

sítésének tekinti nemcsak a névadó életmûvének, hanem általában a magyar könyv- és könyvtári

kultúrának az ápolását is. Ennek jegyében tervezi a kuratórium, hogy megemlékezést szervez Fülöp

Gézáról a szakma számára, mivel ebben az évben lenne nyolcvan éves, s tíz éve annak, hogy meghalt.

Pályázni Fülöp Géza életútja és életmûve egy-egy szeletének feldolgozásával lehet. Úgy gondol-

juk, ezek egyaránt alkalmasak évfolyam- és szakdolgozat témájául, sikeres megvalósítás esetén köz-

zétételre és/vagy konferencián való elõadásra. A pályázat díjazása is az lehet, hogy az alapítvány

gondoskodik a közzétételrõl (lektorálás), konferencián való részvétel vagy a téma folytatásának finan-

szírozásához való hozzájárulás formájában. Ezért konkrét összeget most nem jelöl meg a kiírás, a

kuratórium fenntartja magának a lehetõséget, hogy azt – saját lehetõségei mellett – a beérkezett

pályamunkák száma és minõsége alapján állapítsa meg.

Pályázni 5–10 lap terjedelmû dolgozattal lehet az alábbi, ill. az alábbiakból kombinált témákban:

• Fülöp Géza életútja az egyetemi diploma/diplomák megszerzéséig

• Fülöp Géza pályakezdése az Akadémiai Könyvtárban

• Fülöp Géza az MTA Lexikonszerkesztõségében

• Az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének oktatója

• A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében c. antológia szerkesztõje

• Fülöp Géza – a bibliográfiaszerkesztõ

• Fülöp Géza és hazai bibliológiai kutatás (benne kandidátusi és akadémiai doktori disszertációja

keletkezéstörténete és szerepe a hazai tudományban)

• Fülöp Géza – a rendszerváltás tanszékvezetõje és a képzés megújítója

• Fülöp Géza – a hazai könyvtáros és tudományos közélet résztvevõje

A pályázatokat 2008. május 31-ig kell eljuttatni az alapítvány titkárához, dr. Hangodi Ágneshez

(elektronikus úton, csatolt fájlban a hangodi@oszk.hu e-mail címre vagy kinyomtatva a következõ

postacímre: OSZK Könyvtári Intézet Oktatási osztály, 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.)

„Csillag a holló árnyékában”

Vitéz János és a magyar humanizmus kezdetei
Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása

2008. március 14–június 15.

Az Országos Széchényi Könyvtár, a Budapesti Történeti Múzeum,

a Magyar Nemzeti Galéria és az Iparmûvészeti Múzeum egyedülál-

ló módon emlékezik meg Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550.

évfordulójáról. A 4 × a reneszánszról nevet viselõ kiállítás-sorozat

négyféleképpen mutatja be a korszak mûvészetét. Az önálló kiállí-

tások tematikusan és kronologikusan is kiegészítik egymást, a láto-

gatók átfogó képet kaphatnak a XV. századi magyarországi rene-

szánsz kultúráról.
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A négy kiállítás kronologikus rendjében a nemzeti könyvtár a
magyarországi humanizmus kezdeteit fogja bemutatni, kb. az 1470-
es évek végéig. Az Országos Széchényi Könyvtár, mint a közép-
kori és reneszánsz magyar kultúra írott forrásainak legnagyobb
gyûjtõhelye, kiállításának középpontjába a könyvkultúrát állítja.
Vitéz személye és mûködése bizonyos értelemben kulcsa a ma-
gyarországi „nagy” reneszánsznak. Litterátus, diplomata, mecé-
nás, könyvgyûjtõ, reneszánsz fõpap és nem utolsó sorban Pier
Paolo Vergerio környezetének tagjaként közvetlen kapocs az itá-
liai humanisták elsõ nagy generációjához, noha õ maga sohasem
jutott el itáliai egyetemekre. Pályájának helyszínei – Várad, Buda
és Esztergom – a XV. századi ország mûvelõdéstörténetének kulcs-
fontosságú helyei.

A kiállítás Vitéz mecénási, kultúraszervezõ tevékenységét és
irodalmi munkásságát vizsgálva egy metszetet kíván bemutatni a XV. század közepi ország
teljes könyvkultúrájából. A magyarországi reneszánsz évtizedeken keresztül szigetjelenség-
ként létezett. A királyi udvar funkciója és dominanciája következtében itt jelentek meg az
itáliai fejedelemségek követei, itt talált otthonra néhány humanista tudós, és ide koncentráló-
dott az adminisztráció fõpapi, litterátus rétege. Az új mûvelõdési eszmény mellett azonban,
bizonyos értelemben sokkal szervesebben, tovább élt a városokban, egyházi központokban,
kolostorokban a középkor kultúrája, akár az építészet, akár a táblaképfestészet, akár a könyv-
festészet terén. A reneszánsz kultúra szétsugárzása fõképp a püspöki központokba már a
század legvégének és a következõ század elejének jellemzõje. Éppen ezért a kiállítás célja,
hogy felrajzolja a teljes ország könyvkultúráját a korai humanizmus hátterében. A középpont-
ban azonban természetesen Vitéz meglehetõsen összetett tevékenysége áll. A kiállítás bemu-
tatja pályája indulását és a XV. századi mûvelõdéstörténetben betöltött szerepét, vagyis a
Corvina Könyvtár létrejöttének elõsegítését, valamint mecénási tevékenységét, többek között
Janus Pannonius támogatását, a pozsonyi egyetem létrehozását és Hess András Magyaror-
szágra hívását. Ezen kívül jelentõs hangsúlyt kap az általa felhalmozott könyvgyûjtemény.
Vitéz könyvtára kiemelkedõen fontos volt a magyarországi reneszánsz kultúra kialakulásában.
Egyrészt tudományos hátteret nyújtott ahhoz az „akadémiai” élethez, amely Váradon és Esz-
tergomban zajlott, másrészt ösztönzõje, kiindulópontja volt XV. századi könyvkultúránk leg-
jelentõsebb emlékegyüttesének, a Corvina Könyvtárnak. A Vitéz-könyvtár rendkívüli tartalmi
gazdagsága tulajdonosának széles körû érdeklõdésérõl és mûveltségérõl tanúskodik. Ugyanez
világlik ki a kódexek margójára írott számos bejegyzésbõl, amelyek Vitéz kezétõl származ-
nak. Nincs még egy reneszánsz könyvgyûjtemény Magyarországon, amelynek lapjairól a
bejegyzések alapján ilyen sokatmondó kép bontakozna ki a tulajdonos személyérõl.

A kiállításon több ritkaságot is bemutatnak. Látható például
Kálmáncsehi Domokos breviáriuma, az európai könyvfestészet egyik
remekmûve, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár elsõ alkalommal
állít ki. Külön szentélyben tekinthetõ meg a korszak elsõ számú történeti
forrásának számító, Vitéz János leveleit tartalmazó Leveleskönyv. A jegy-
zetekkel teletûzdelt „használati kódexek” mellett a bibliofil fõpap luxus-
igényeirõl tanúskodnak a fennmaradt díszkódexek, melyek közül a Mün-
chenben õrzött Livius-kötetek szerepelnek az anyagban. A kalandos sor-
sú kódexek elõször térnek vissza Magyarországra azóta, hogy a Vitézt
követõ esztergomi érsek, Beckensloer ellopta és Salzburgba vitte õket.

Igazi különlegességnek számít az elsõ Magyarországon nyomtatott könyv, a Cronica
Hungarorum is, amely Hess András nyomdájában készült.
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