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Napló 

Tini könyvtári napok 
a József Átlia Megyei 

Könyvtárban 
Sajnos az előző évhez képest nem lettek tága
sabbak a tereink, nem gyarapodtunk előadóte
remmel, sőt még gumifalakkal sem. így nagyon 
ügyesnek kellet lennünk ahhoz, hogy kicsik és 
nagyok egy térben, nyitvatartási időben, egymást 
nem zavarva kellemes órákat tölthessenek el 
intézményünkben. 

A 12-18 éves korosztálynak - mint az idei év 
célközönségének - igyekeztünk olyan programo
kat kínálni, melyek kellőképpen érdekes és a 
mindennapjaikat meghatározó kérdéskört, körö
ket ölelnek fel. (Tapasztalataink ugyanis azt 
mutatják, hogy a szóban forgó korosztály „meg-
szólíthatósága" csak abban az esetben működő
képes, ha az őket érdeklő témák kerülnek napi
rendre.) 

Október 8-án Ép testben ép lélek címmel szer
veztünk középiskolások számára interaktív 
könyvtári délelőttöt, egy mentálhigiénés szakem
ber közreműködésével. Be kell vallanom, volt 
bennünk' némi félsz, hogy mennyire sikerül va
lóban interaktívvá tenni a foglalkozást, de a 
kezdeti nagy hallgatásba burkolódzás a tinik 
részéről hamar oldódni látszott, így kialakulha
tott a kétoldalú beszélgetés. 

9-én Segítség! Tanulnék, de hogyan? című 
beszélgetésen ismét középiskolások lepték el a 
könyvtárat. Sokak számára szükséges rossz az 
iskola, a tanulási kötelezettség. (Ahogy ennek a 
jelenlévő közönség többsége hangot is adott.) 
Pszichopedagógus vendégünknek azonban sike
rült úgy irányítania a beszélgetést, hogy a gye
rekek az iskolába járás jó oldalát is lássák, és 
több ötletet is adott arra vonatkozóan, hogy mikor 
és hogyan érdemes leülni tanulni. Továbbá tuda
tosította a tinédzserekben azt is, hogy mennyire 
hangsúlyos a témával kapcsolatban, hogy min
denkiben megfogalmazódjon egy megvalósítan
dó rövid és hosszú távú cél, mely kellő mozga
tórugó, motiváció lesz a tanulás területén. Ha 

ezt sikerül magukban tisztázniuk, jobban igye
keznek majd kihasználni az oktatási és művelő
dési intézmények által nyújtott lehetőségeket. 
(Sajnos a rendelkezésre álló idő nagyon rövid
nek bizonyult ennek a hatalmas, sokrétű témá
nak a kifejtésére, átbeszélésére, így a diákokat 
kísérő pedagógus meghívta előadónkat az isko
lájukba, hogy egy más alkalommal folytathas
sák a beszélgetést.) 

10-én Bánszky Noémi kutató diák mutatko
zott be, illetve keltette fel a tanulóifjúság figyel
mét a tevékenységükre. Fiatal vagy? Erdekei a 
tudomány? Szeretnél olyanról is olvasni, amit 
nem tanítanak az iskolában? - olvasható a 
KutMagazin nyitólapján (www.kutmagazin.hu). 
Megtudhattuk, hogy a KutMagazin azoknak ké
szült, akiknek kérdéseik vannak a minket körül
vevő világról. A cikkek szerzői a Kutató Diákok 
Országos Szövetségének tagjai, akiknek elsődle
ges célja, hogy a tudományokat közelebb hoz
zák a középiskolásokhoz. 

A Könyvtárak összefogása a társadalomért 
országos rendezvénysorozat fénypontját a 2008. 
október 12-én második alkalommal megrende-
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zett könyves vasárnap jelentette. Kreatív, lelkes 
team dolgozott, ötleteit, hogy a „nagy napon" 
(9-től 17 óráig) élményt adó programokkal csa
logassuk be intézményünkbe jelenlegi és leendő 
olvasóinkat. Az előző évi debütálásunk után 
kapott olvasói visszajelzések azt igazolták, hogy 
érdemes volt belevágni az ismeretlenbe. Ez évre 
elszállt minden bizonytalanságunk, és bátrabban, 
magabiztosabban kezdtük el a szervezést. 

Az előző évben lelkes gimnazisták hívták fel 
a közeli bevásárlóközpont környékén sétálók fi
gyelmét az intézményünk által nyújtott lehetősé
gekre. (Ahogy a statisztikai adatok is mutatták, 
nagyon jól végezték dolgukat.) Mivel az idei 
összefogás-program célközönsége a tinédzser 
korosztály volt, nem volt kétséges, hogy őket 
kérjük meg ismét. A tavalyihoz hasonlóan a 
megszólítottaknak egy-egy idézetet kellett felol
vasniuk, aminek fejében apró ajándéktárgyakat 
kaptak. 

Eközben könyvtárunkban javában zajlottak a 
rendezvények. Az egyes programok közötti rö
vid szünetekben teret adtunk a gyerekeknek az 
„önmegvalósításra" is. Élénk színű szőnyegen, 
sok-sok kicsi és nagy plüssállat kíséretében, kis 
asztalkákat helyeztünk el rajzlappal, színes ceru
zákkal, kivágókkal stb. abba a kis „utcába", 
melyet az olvasásra születni színes felirat díszí
tett, jelezve, hogy ez a legkisebb korosztály bi
rodalma. Emellett a kisgyerekes szülők számára 
összeállítottunk egy tájékoztatót, hogy miért van 
szükség meseolvasásra, és a hat éven aluli gye
rekek irodalmi érdeklődése hogyan és milyen 
módszerrel alakítható az egyes életévekben. A 
szóban forgó korosztály, illetve szüleik számára 
figyelemfelkeltő kiállítást készítettünk, mely 
olyan sikeres volt, hogy a nap végére szinte üres 
polcok köszöntek vissza ránk az erre a célra 
használt polcsorokról. 

Mesés ébresztő tipegőknek. Nyitáskor a leg
kisebb korosztály képviselői hallgathattak mesé
ket két nagyon kedves óvónőtől, akik képileg is 
megjelenítették a mesefolyamot - saját maguk 
által készített illusztrációkkal. A tipegő korosz
tály - mely szép apránként kiegészült a nagyobb 
gyerekek által alkotott hallgatósággal - nagy 
áhítattal hallgatta a kedvesebbnél kedvesebb fa
bulákat. 

Bábozás egy kicsit másképp. Igazi kuriózum
nak számított Csernik Szende előadása, aki a 
megszokottól eltérően nem a kezére, hanem lá

bára húzta fel meséinek szereplőit (ahogy ő fo
galmazott: Mókára és Tréfára). Igazi ízes, szé
kelyföldi tájszólással bilincselte le közönségé
nek figyelemét, és tanította meg őket egy-egy 
tájszó jelentésére. Persze csak akkor, ha nem 
tudták a választ, ugyanis az ovisok nagyon fel
készültnek tűntek székelyföldi tájszólásban. (Nem 
fogott ki rajtuk például az, hogy mit jelent a 
murok. Magabiztosan kiáltották a választ a vir
tuális színpad felé, hogy rééépaaa!) 

Az előadó sokoldalúságát dicséri az is, hogy 
a mesék után éppen hogy csak szusszant egyet, 
és máris nemezelésbe fogott az ügyes kezű ovi
sokkal, kisiskolásokkal. Színes lepkecsodák szü
lettek ebben az órában, melyeket mindenki ha
zavihetett. Az ezt követő egy óra is a kisebb 
korosztályoknak szólt, hiszen arcfestés követke
zett. A kicsik példamutató türelemmel várták ki, 
amíg rájuk került a sor, és többnyire a „mester
re" bízták a mintázatot, de természetesen előfor
dultak egyéni kívánságok is: „én maci szeretnék 
lenni", „én pillangó" stb. 

Természetesen az idei könyvtári napok cél
közönsége is megtalálhatta a neki tetsző progra
mot. Játékra hívtuk őket, hiszen már a nyitástól 
kezdve kértük, hogy töltsenek ki drog-totói, 
melynek eredményét a délutáni program része
ként tudhatták meg. Kaphatók voltak a feladatra, 
és persze a jutalom ígérete is motiválta őket 
abban, hogy készségesen vegyenek részt a játék
ban. A könyvtár parkolójában a Logo-Mobil lel
kes munkatársai biztosítottak jó hangulatot a 
különböző játékokhoz, s emellett lehetőségük volt 
az érdeklődőknek szakemberekkel beszélgetni a 
drogokkal kapcsolatban, miután meghallgattak 
egy előadást erről a témáról. 

A Mama, mesélj! címmel meghirdetett prog
ramunkra nagymamákat invitáltunk, akik uno
káik kedvenc meséit megosztották a könyvtári 
látogatókkal. 

A könyves vasárnapon mindenki megtalálta a 
korosztályának megfelelő programot, miközben 
nagy hangsúlyt helyeztünk az olvasóvá nevelés
re. Ezen a napon mintegy másfél ezren fordultak 
meg a könyvtárban. A 162 új beiratkozó mellett 
265-en újították meg tagságukat, és több mint 
ezer könyvet kölcsönöztek, azaz a statisztikai 
adatok a tavalyiakat is felülmúlták. Nagy siker 
volt - de ez már nem hatott az újdonság erejé
vel, csupán azt jelentette, hogy az olvasók vár
ják és elvárják ezt a napot, és folytatni kell a 
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kezdeményezést: ha lehet, még színesebb, válto
zatosabb programokkal, ötletekkel. 

L. Dürgő Brigitta 
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya 

2008. december 12-én 
az Országos Széché
nyi Könyvtárban Mis-
cellanea, MOKKA-R 
műhelymunkák címen 
tudományos konfe- , ̂ -Pí^RW 
renciát tartottak. A R e ^ ^ U U - a n y o k 
rendezvényt a Magyar IfljijgGiZftt 
Országos Közös Ka- ^£sEBE£ 
talógus - Régi Nyomtatványok Tagozat (MOK
KA-R) abból az alkalomból szervezte, hogy a 
MOKKA-R ugyanezen a napon tagozati gyűlést 
is tartott. 

Egy évvel ezelőtt hagyományteremtő szándék
kal kezdte el a MOKKA-R tudományos felolva
sások szervezését. Ennek megfelelően az ülés
szakot mindig a tagozat éves gyűlése napján 
rendezik meg. Tavaly Nyomdászjelvények, kiadói 
szimbólumok, exlibrisek és possessorok a MOK
KA-R adatbázisainak tükrében. Korszerű eszkö
zök használata a könyvtörténeti kutatásokban 
címmel tartották meg a rendezvényt. A mostani 
alkalmon a MOKKA-R elnöke, Keveházi Kata
lin bemutatta a 2007-ben elhangzott előadások 
írásos változatából készült kötetet, amely A Ma
gyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület füze
tei1 első részében jelent meg. 

1 Monok István - Nyerges Judit (szerk.): A MOKKA-R 
Egyesület 2007. december 7-1 felolvasóülésének anyaga. 
Budapest. Argumentum Kiadó. 2008. (A Magyar Könyv
szemle és a Mokka-R Egyesület füzetei 1.) 
2 Wix Györgyné: Régi magyarországi szerzők (RMSZ). 
I. A kezdetektől 1700-ig. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Bu
dapest. Országos Széchényi Könyvtár. 2008. 
3 PL: Emődi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyv
tára a XVIII. században. Budapest Szeged. Országos 
Széchényi Könyvtár - Scriptum. 2002. 

Az idei konferencián öt előadó - a rendez
vény címének megfelelően - különböző témákat 
választott. P. Vásárhelyi Judit a Régi magyaror
szági szerzők (RMSZ) 2 nemrég megjelent első 
kötetéről tartott egy részletes ismertetést, amely
ből igen sok hasznos információt tudhattunk meg: 
gyakorlatilag ez a legteljesebb adattár a Kárpát
medencében élt egykori szerzők életrajzi adatait 
illetően. A kötet szerkesztői törekedtek arra, hogy 
a lehető legtöbb névalakot összegyűjtsék egy-
egy szerzőről, amelyekből egységes névalakokat 
is készítettek. Ezzel lehetővé vált, hogy a könyv
tárak a kora újkori magyarországi szerzők név
alakjait az RMSZ gyakorlatának megfelelően 
egységesítsék. 

Emődi András a váradi és szatmári római ka
tolikus püspökségek régi könyvállományainak 
1998 és 2008 közötti rendezéséről egy képekkel 
gazdagon illusztrált előadást tartott. Tolmácso
lásában betekintést nyerhettünk abba az óriási 
munkába, amelynek során két püspökség muze
ális jellegű anyagát sikerült összegyűjteni, és 
megindulhattak a feltáró munkák is. Emődi 
András láthatóan hatalmas energiát fektetett a 
régi nyomtatványok megmentésébe, gyakran a 
majdnem teljes pusztulásból sikerült egyes állo
mányokat helyreállítania. Mindezek mellett több 
kötetet is publikált már, amelyekben rekonstru
álta néhány könyvtár korabeli anyagát.3 A kö
zeljövőben remélhetőleg a mai Románia más egy
házmegyéiben is hasonló hatékonysággal fog 
eredményeket felmutatni. A zirci könyvtár törté
netével foglalkozott Németh Gábor, aki jó isme
rője a gyűjteménynek. Előadásában eredetileg 
csak a XVIII. századi viszonyokat kívánta is
mertetni, de ennél jóval tágabb képet kaptunk, 
hiszen a ciszterci rendnek a Dunántúlon érvé
nyesült társadalomtörténeti és művelődéstörténeti 
jelentőségéről is átfogó elemzést hallhattunk. Úgy 
tűnik, Zirc esetében is sok tisztázatlan kérdés 
maradt még, amelyet a kutatásnak kell megvála
szolnia. 

A magyar nyomdászattörténet egzotikus alak
ja, Ibrahim Müteferrika mindig is vonzotta a ku
tatókat. Schmidt Szonja könyvtörténeti szakirá
nyon frissen végzett hallgató a szakdolgozatá
ban Müteferrika és az oszmán nyomdászat kései 
indulásainak összefüggéseit elemezte, amelyeket 
a nyilvánosság előtt ezen a konferencián muta
tott be. O is valószínűnek tartja azt, hogy 
Müteferrika eredetileg unitárius vallású volt, aki 
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zett könyves vasárnap jelentette. Kreatív, lelkes 
team dolgozott, ötleteit, hogy a „nagy napon" 
(9-től 17 óráig) élményt adó programokkal csa
logassuk be intézményünkbe jelenlegi és leendő 
olvasóinkat. Az előző évi debütálásunk után 
kapott olvasói visszajelzések azt igazolták, hogy 
érdemes volt belevágni az ismeretlenbe. Ez évre 
elszállt minden bizonytalanságunk, és bátrabban, 
magabiztosabban kezdtük el a szervezést. 

Az előző évben lelkes gimnazisták hívták fel 
a közeli bevásárlóközpont környékén sétálók fi
gyelmét az intézményünk által nyújtott lehetősé
gekre. (Ahogy a statisztikai adatok is mutatták, 
nagyon jól végezték dolgukat.) Mivel az idei 
összefogás-program célközönsége a tinédzser 
korosztály volt, nem volt kétséges, hogy őket 
kérjük meg ismét. A tavalyihoz hasonlóan a 
megszólítottaknak egy-egy idézetet kellett felol
vasniuk, aminek fejében apró ajándéktárgyakat 
kaptak. 

Eközben könyvtárunkban javában zajlottak a 
rendezvények. Az egyes programok közötti rö
vid szünetekben teret adtunk a gyerekeknek az 
„önmegvalósításra" is. Élénk színű szőnyegen, 
sok-sok kicsi és nagy plüssállat kíséretében, kis 
asztalkákat helyeztünk el rajzlappal, színes ceru
zákkal, kivágókkal stb. abba a kis „utcába", 
melyet az olvasásra születni színes felirat díszí
tett, jelezve, hogy ez a legkisebb korosztály bi
rodalma. Emellett a kisgyerekes szülők számára 
összeállítottunk egy tájékoztatót, hogy miért van 
szükség meseolvasásra, és a hat éven aluli gye
rekek irodalmi érdeklődése hogyan és milyen 
módszerrel alakítható az egyes életévekben. A 
szóban forgó korosztály, illetve szüleik számára 
figyelemfelkeltő kiállítást készítettünk, mely 
olyan sikeres volt, hogy a nap végére szinte üres 
polcok köszöntek vissza ránk az erre a célra 
használt polcsorokról. 

Mesés ébresztő tipegőknek. Nyitáskor a leg
kisebb korosztály képviselői hallgathattak mesé
ket két nagyon kedves óvónőtől, akik képileg is 
megjelenítették a mesefolyamot - saját maguk 
által készített illusztrációkkal. A tipegő korosz
tály - mely szép apránként kiegészült a nagyobb 
gyerekek által alkotott hallgatósággal - nagy 
áhítattal hallgatta a kedvesebbnél kedvesebb fa
bulákat. 

Bábozás egy kicsit másképp. Igazi kuriózum
nak számított Csernik Szende előadása, aki a 
megszokottól eltérően nem a kezére, hanem lá

bára húzta fel meséinek szereplőit (ahogy ő fo
galmazott: Mókára és Tréfára). Igazi ízes, szé
kelyföldi tájszólással bilincselte le közönségé
nek figyelemét, és tanította meg őket egy-egy 
tájszó jelentésére. Persze csak akkor, ha nem 
tudták a választ, ugyanis az ovisok nagyon fel
készültnek tűntek székelyföldi tájszólásban. (Nem 
fogott ki rajtuk például az, hogy mit jelent a 
murok. Magabiztosan kiáltották a választ a vir
tuális színpad felé, hogy rééépaaa!) 

Az előadó sokoldalúságát dicséri az is, hogy 
a mesék után éppen hogy csak szusszant egyet, 
és máris nemezelésbe fogott az ügyes kezű ovi
sokkal, kisiskolásokkal. Színes lepkecsodák szü
lettek ebben az órában, melyeket mindenki ha
zavihetett. Az ezt követő egy óra is a kisebb 
korosztályoknak szólt, hiszen arcfestés követke
zett. A kicsik példamutató türelemmel várták ki, 
amíg rájuk került a sor, és többnyire a „mester
re" bízták a mintázatot, de természetesen előfor
dultak egyéni kívánságok is: „én maci szeretnék 
lenni", „én pillangó" stb. 

Természetesen az idei könyvtári napok cél
közönsége is megtalálhatta a neki tetsző progra
mot. Játékra hívtuk őket, hiszen már a nyitástól 
kezdve kértük, hogy töltsenek ki drog-totói, 
melynek eredményét a délutáni program része
ként tudhatták meg. Kaphatók voltak a feladatra, 
és persze a jutalom ígérete is motiválta őket 
abban, hogy készségesen vegyenek részt a játék
ban. A könyvtár parkolójában a Logo-Mobil lel
kes munkatársai biztosítottak jó hangulatot a 
különböző játékokhoz, s emellett lehetőségük volt 
az érdeklődőknek szakemberekkel beszélgetni a 
drogokkal kapcsolatban, miután meghallgattak 
egy előadást erről a témáról. 

A Mama, mesélj! címmel meghirdetett prog
ramunkra nagymamákat invitáltunk, akik uno
káik kedvenc meséit megosztották a könyvtári 
látogatókkal. 

A könyves vasárnapon mindenki megtalálta a 
korosztályának megfelelő programot, miközben 
nagy hangsúlyt helyeztünk az olvasóvá nevelés
re. Ezen a napon mintegy másfél ezren fordultak 
meg a könyvtárban. A 162 új beiratkozó mellett 
265-en újították meg tagságukat, és több mint 
ezer könyvet kölcsönöztek, azaz a statisztikai 
adatok a tavalyiakat is felülmúlták. Nagy siker 
volt - de ez már nem hatott az újdonság erejé
vel, csupán azt jelentette, hogy az olvasók vár
ják és elvárják ezt a napot, és folytatni kell a 
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kezdeményezést: ha lehet, még színesebb, válto
zatosabb programokkal, ötletekkel. 

L. Dürgő Brigitta 
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya 

2008. december 12-én 
az Országos Széché
nyi Könyvtárban Mis-
cellanea, MOKKA-R 
műhelymunkák címen 
tudományos konfe- , ̂ -Pí^RW 
renciát tartottak. A R e ^ ^ U U - a n y o k 
rendezvényt a Magyar IfljijgGiZftt 
Országos Közös Ka- ^£sEBE£ 
talógus - Régi Nyomtatványok Tagozat (MOK
KA-R) abból az alkalomból szervezte, hogy a 
MOKKA-R ugyanezen a napon tagozati gyűlést 
is tartott. 

Egy évvel ezelőtt hagyományteremtő szándék
kal kezdte el a MOKKA-R tudományos felolva
sások szervezését. Ennek megfelelően az ülés
szakot mindig a tagozat éves gyűlése napján 
rendezik meg. Tavaly Nyomdászjelvények, kiadói 
szimbólumok, exlibrisek és possessorok a MOK
KA-R adatbázisainak tükrében. Korszerű eszkö
zök használata a könyvtörténeti kutatásokban 
címmel tartották meg a rendezvényt. A mostani 
alkalmon a MOKKA-R elnöke, Keveházi Kata
lin bemutatta a 2007-ben elhangzott előadások 
írásos változatából készült kötetet, amely A Ma
gyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület füze
tei1 első részében jelent meg. 

1 Monok István - Nyerges Judit (szerk.): A MOKKA-R 
Egyesület 2007. december 7-1 felolvasóülésének anyaga. 
Budapest. Argumentum Kiadó. 2008. (A Magyar Könyv
szemle és a Mokka-R Egyesület füzetei 1.) 
2 Wix Györgyné: Régi magyarországi szerzők (RMSZ). 
I. A kezdetektől 1700-ig. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Bu
dapest. Országos Széchényi Könyvtár. 2008. 
3 PL: Emődi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyv
tára a XVIII. században. Budapest Szeged. Országos 
Széchényi Könyvtár - Scriptum. 2002. 

Az idei konferencián öt előadó - a rendez
vény címének megfelelően - különböző témákat 
választott. P. Vásárhelyi Judit a Régi magyaror
szági szerzők (RMSZ) 2 nemrég megjelent első 
kötetéről tartott egy részletes ismertetést, amely
ből igen sok hasznos információt tudhattunk meg: 
gyakorlatilag ez a legteljesebb adattár a Kárpát
medencében élt egykori szerzők életrajzi adatait 
illetően. A kötet szerkesztői törekedtek arra, hogy 
a lehető legtöbb névalakot összegyűjtsék egy-
egy szerzőről, amelyekből egységes névalakokat 
is készítettek. Ezzel lehetővé vált, hogy a könyv
tárak a kora újkori magyarországi szerzők név
alakjait az RMSZ gyakorlatának megfelelően 
egységesítsék. 

Emődi András a váradi és szatmári római ka
tolikus püspökségek régi könyvállományainak 
1998 és 2008 közötti rendezéséről egy képekkel 
gazdagon illusztrált előadást tartott. Tolmácso
lásában betekintést nyerhettünk abba az óriási 
munkába, amelynek során két püspökség muze
ális jellegű anyagát sikerült összegyűjteni, és 
megindulhattak a feltáró munkák is. Emődi 
András láthatóan hatalmas energiát fektetett a 
régi nyomtatványok megmentésébe, gyakran a 
majdnem teljes pusztulásból sikerült egyes állo
mányokat helyreállítania. Mindezek mellett több 
kötetet is publikált már, amelyekben rekonstru
álta néhány könyvtár korabeli anyagát.3 A kö
zeljövőben remélhetőleg a mai Románia más egy
házmegyéiben is hasonló hatékonysággal fog 
eredményeket felmutatni. A zirci könyvtár törté
netével foglalkozott Németh Gábor, aki jó isme
rője a gyűjteménynek. Előadásában eredetileg 
csak a XVIII. századi viszonyokat kívánta is
mertetni, de ennél jóval tágabb képet kaptunk, 
hiszen a ciszterci rendnek a Dunántúlon érvé
nyesült társadalomtörténeti és művelődéstörténeti 
jelentőségéről is átfogó elemzést hallhattunk. Úgy 
tűnik, Zirc esetében is sok tisztázatlan kérdés 
maradt még, amelyet a kutatásnak kell megvála
szolnia. 

A magyar nyomdászattörténet egzotikus alak
ja, Ibrahim Müteferrika mindig is vonzotta a ku
tatókat. Schmidt Szonja könyvtörténeti szakirá
nyon frissen végzett hallgató a szakdolgozatá
ban Müteferrika és az oszmán nyomdászat kései 
indulásainak összefüggéseit elemezte, amelyeket 
a nyilvánosság előtt ezen a konferencián muta
tott be. O is valószínűnek tartja azt, hogy 
Müteferrika eredetileg unitárius vallású volt, aki 
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