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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.


