
teendők végzésére, akkor néha mégis azt kell 
gondolnom, hogy elsősorban könyvtáros va
gyok. Ha az kéretik rajtam számon, hogy mi
féle szakmai kompetenciával rendelkezem, 
akkor töredelmesen be kell vallanom, hogy 
„csak" olasz szakos nyelvtanári diplomám 
van. Innen nézve tehát megint csak nem va
gyok könyvtáros, de ha visszatekintek az itt 
töltött időszakomra, magam is meglepődve ál
lapítom meg, hogy mennyi mindent eltanul
tam már a szakmából, jórészt autodidakta mó
don, a magam kenyerén, s ha hozzáveszem, 
hogy szívesen végzem azt a munkát, megint 
csak oda lyukadok ki, hogy azért mégiscsak 
könyvtáros (is) vagyok. 

Kétségtelen, hogy ez a gyűjtemény „elbírna" 
egy szakképzett és csak a könyvtárral foglalko
zó szakembert. Az elődöm, aki 2005-től 2007-
ig volt az akadémia titkára, történetesen könyv
tár szakos volt, ez az eset azonban inkább vélet
len, mint rendszeres az intézmény múltjában. 
Magam úgy látom, hogy egy ilyen irányú szak
mai előrelépésnek objektív és szubjektív akadá
lyai is vannak itt. Az objektív, mint tudjuk, a 
pénz, illetve annak hiánya. Erről nincs mit be
szélni. A szubjektív az, hogy enyhén szólva is 
elég élénk a munkatársi forgalom az intézetben, 
mint a külföldi magyar kulturális intézetekben 
általában. Itt nem nagyon tervezhet az ember 
hosszú távra, négy-öt év adatik többnyire, és 
jobbára a politikai „vetésforgó" szabja meg az 
itt dolgozók idejét. Más kérdés, hogy szerény 
véleményem szerint egy olyan, „echte" szakmai 
feladatot, mint egy egyszemélyes intézeti 
könyvtár vezetése, talán mégsem kellene kiten
ni a forgandó politikának. • 

Április 14-én, a könyvtárosok világnapján az MKE 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete ünnepi 
taggyűlést tartott. Ünnepelték magukat és kiemel
ten két kollégájukat, akik elsőként vehették át a me
gyei szervezet által alapított, könyvtárosi-közéleti 
munkát elismerő díjakat. Biczák Lászlóné a Csen
des János-életműdíj első kitüntetettje. Az életműdíj 
Csendes János képmását ábrázoló bronzplakett. 
Szivák Gábor Szabolcs Szatmár Bereg Megye 
Könyvtári Kultúrájáért kitüntetésben részesült, ami 
egy arany pecsétgyűrűvel jár. Mindkét díjhoz juta
lom is társul, ami a mindenkori minimálbér egy ha
vi összege. 

A fajok eredete első kiadása 
került kalapács alá Londonban 

A kétszázadik éve született Charles Darwin fő 
művének első kiadása került az érdeklődés kö
zéppontjába nemrégiben: A fajok eredete termé
szetes kiválasztás útján, vagy a létért való küzde
lemben előnyhöz jutott fajták fennmaradása 
című kötet. Az eredetileg orvosnak készülő, 
majd a természetrajz felé forduló, az evolúcióel
mélettel foglalkozó tudós könyve most egy nor-
folki aukción talált gazdára. 

A könyvkülönlegességből az első kiadásban 
csak ezerkétszáz példányt nyomtattak, ezeket 
rögtön el is kapkodták az érdeklődők. Ezért a mű 
minden létező első kiadású példánya óriási érté
ket képvisel. A Keys of Aylsham, a kötetet auk
cióra bocsátó cég szerint az említett példányt 
egy norfolki könyvkereskedő vette meg. 

Andrew Bullock, a Keys aukciós társaság 
könyvszakértője azt mondta: „Ez a legfontosabb 
valaha létezett biológiai szakkönyv, és ez most 
egyike azoknak a ritka alkalmaknak, amikor fe
hér kesztyűt húz az ember, mielőtt tisztelettel 
kézbe venné ezt a kincset. Korszakos mű, amely
nek első kiadását, első nyomtatott változatát 
minden komoly bibliofil gyűjtő meg akarja sze
rezni, és ez volt a soha vissza nem térő alkalom. 
Ehhez hasonló kötet csak nagyon ritkán bukkan 
fel az árveréseken, és ha mégis így történik, 
olyan fontosnak tekinthető, hogy gyakran nem
zetközi intézményes könyvtárak akarják megvá
sárolni." • 

(Forrás: Magyar Hírlap) 

Kitüntetések 

Április 15-én adták át Szegeden a Network-sho-
pon a 2009. évi Hungarnet-díjat. Hungarnet-díjban 
részesült Kokas Károly, a Szegedi Tudományegye
tem Egyetemi Könyvtár informatikai főigazgató
helyettese, a Magyar Elektronikus Könyvtárért 
Egyesület elnökségi tagja és Zombory László, a Bu
dapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
profeszszora, a Hungarnet Egyesület elnöke. 

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és további jó 
munkát kívánunk! 
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S z e m e 
Egyetemi könyvtárak 

Magyarországon 

•*• Budaházy Ibolya 

Ember vigyázz, figyeld meg jól világod, 
ez volt a múlt, emez a vad jelen, -
hordozd szívedben! 

(Radnóti Miklós) 

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma 
immár második alkalommal adja közre a ma
gyarországi egyetemi könyvtárak történetét és 
szolgáltatásait bemutató kiadványát. Az igé
nyes megjelenésű könyvet kellemes érzés kéz
be venni, a gazdagon illusztrált ismertetők 
érdekes betekintést nyújtanak a hazai felsőok
tatás múltjába és jelenébe. A tájékozott olvasó 
már első pillantásra láthatja, hogy az öt évvel 
ezelőtti munka újabb kiadását tartja a kezében. 
A múltat idéző borító megegyezik a 2003-as 
kiadáséval, csupán a szín és a cím alatti év
szám jelzi, hogy az eltelt évek változásairól is 
olvashatunk benne, ugyanakkor ez a változat
lanság utal a folytonosságra. 

Az első benyomás. Örömteli volt látni, hogy 
az egyetemi könyvtárak vezetői olyan könyv 
összeállítására vállalkoztak, melyben a múlt és 
a jelen kontextusában tűnnek fel a szolgáltatá
sok, miközben a történetiség hangsúlyosabban 
érvényesül. Az összeállítás valódi értéke ab
ban rejlik, hogy nem csupán a gyűjtemények 
históriáját, különlegességeit ismerhetjük meg 
belőle, hanem annak az oktatási intézménynek 
a történetét is, melynek szolgálatára a könyv
tárat létrehozták. A klebelsbergi gondolat, 
mely szerint „az egyetem csak akkor élet
képes, ha ott tudományos szellem él, ha ott tu
dományos munka folyik", lépten-nyomon 
visszatükröződik. Az egyes gyűjteményektől 
egy kicsit eltávolodva a magyarországi okta
táspolitika legfontosabb állomásaival is meg
ismerkedhetünk. A könyvtárak rövid, de átfo
gó bemutatása lehetőséget kínál arra, hogy az 
intézmények működését, gyűjtőköri sajátossá
gait jobban megérthessük. Különösen fontos 
ez mostanság, amikor a könyvtárosok képzé

sében egyre kevesebb idő jut a könyvtártörté
neti tanulmányokra, értékeink megismerésére 
és megismertetésére. Az Egyetemi könyvtárak 
Magyarországon című kötetet a közreadó elő
relátásának köszönhetően nem csak magyar 
nyelven, hanem angolul is kiadták, ezzel a ha
tárainkon kívül élők is közelebb kerülhetnek 
Közép-Európa eme kulturális kincsestárához. 

„Egy nemzet naggyá csak akkor lehet, ha 
kebelében önálló kutatás folyik." A kutatás 
azonban nem létezhet könyvtárak nélkül. 
Klebelsberg újabb örök érvényű megállapítása 
mentén haladva nézzük meg a könyv szerkeze
ti felépítését! Első pillantásra látszik, hogy ol
dalról oldalra ugyanaz a szerkesztési elv érvé
nyesül mind a magyar, mind az angol nyelvű 
kiadásban. Az egyes fejezetek történeti beve
zetése minden esetben az egyetem életének 
legfontosabb állomásait mutatja be az alapí
tástól egészen napjainkig. Ezt követi a könyv
tártörténeti ismertető, melyben többnyire az 
utóbbi évszázad, illetve évtizedek eseményei 
dominálnak. Az utóbbi egy-két évtized szerve
zeti változásai, az integrációk olyan jelentős 
változásokat hoztak, melyek önállóan is meg-
töltenének egy-egy terjedelmesebb fejezetet. 
A historikus bevezetés után önvallomások kö
vetkeznek, melyekben eltérő hangsúllyal be
szélnek az egyes gyűjtemények értékeiről, 
különgyűjteményeikről, valamint sorra veszik 
szolgáltatásaikat, legújabb fejlesztéseiket. 
A bemutatkozások végén a könyvtár fontosabb 
szolgáltatási helyeit, elérhetőségeit találhat
juk. Úgy tűnik, a kötet szerkesztői arra is 
ügyeltek, hogy minden egyetem hasonló terje
delemben mutatkozhasson be, amely elv az 
angol nyelvű kiadásban is érvényesül. 
A University libraries in Hungary című kötet 
érdekessége, hogy nem követi szolgai módon 
a 2008-as magyar nyelvű változatot, hanem bi
zonyos esetekben a hangsúlyokat a célközön
séghez, illetve a magyar kiadás terjedelméhez 
igazítja. 

Kritikai észrevételek. A legjobb szándék és a 
szép megjelenés ellenére többször bosszantó 
„apróságok" terelik el a figyelmet az érdekes 
olvasmányról. A helyesírási hibák, a fogalma
zási bukfencek kapcsán több helyen felmerül a 
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