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Persze, meghalt a papír, gyõzött az elektro-
nikus információhordozó, és gyõzni fog az
e-book (ibuk) is, halljuk nap, mint nap, mert
az internetes megjelenésnek végtelen számú
olvasója-szerzõje lehet, mi szükség továbbra
is fákat kivágni, amúgy is pocsék a levegõ.
Elek Tibor is errõl beszélt Gyulán az idei
könyveti megnyitón, hogy a mai gyerekek, a
mai olvasók stb. És csakugyan, minek meg-
jelentetni pár száz példányban versesköny-
vet, irodalmi folyóiratot, ha azokat már a
szakma sem olvassa –, a kultúra hagyomá-
nyos támogatása helyett a pénzt másra is el
lehetne költeni, például az e-book népszerû-
sítésére meg az e-book föltöltésére.  Jöjjön,
mert jön az új hordozó, fejezzük be a nyafo-
gást!

Ez mind igaz is lehet, valami mégsem
stimmel.

Visszakérdezem fölényesen kioktató író-
kollégámat: ha ennyire rossz a véleménye a
papír alapú irodalomról, miért akar mégis
párszáz példányos hagyományos könyvben
és ’senki’ által nem olvasott folyóiratban
megjelenni ahelyett, hogy az internetre lõné
föl a verseit? 

Pillanatnyilag az információs szektor az
elektronikus hordozó felé tereli az írott kul-
túrát, a tömegmédia és a jólértesültek pedig
igyekeznek a piac keltette igényekhez iga-
zodni. Persze, nem föltétlenül történik min-
den úgy, ahogy az informatikai piac sze-
retné. Nincs szükség tanárra, tankönyvre,
hangoztatták az érdekeltek, a gyatra ember-
nél, gyöngécske tankönyvnél kiszámítha-
tóbb, megbízhatóbb a digitális tábla, aztán
már a butácska gyerek is kiröhögi a mûta-
nárt; a hangos könyv forradalma is meg lett
hirdetve, s egy fölfutás, az újdonság erejé-
nek divatja után meglehetõsen alább szállt
az érdeklõdés ez utóbbi iránt is.

Mindazonáltal az elektornikus informá-
ciós szektor elsöprõ erõvel próbálja kiszorí-
tani a hagyományos hordozókat, minden
nap új információhordozó jelenik meg a pia-

con – amivel a hagyományos, azaz a koráb-
bi változathoz már hozzá sem lehet férni. 
A szalagos magnó, a szalagos videó a múlt-
té, a számítógépeket háromévente le kell
cserélni – a régi videószalagot nem játssza
le az új gép, a régi szoftvert nem nyitja meg
az új, ki kell dobni a kislemezt, a CD-t, a
pendrájvot, sorra mindent. A világ nagy
könyvtárai azon spekulálnak, milyen hordo-
zóra írják, mentsék ki a nemzeti irodalmat
(az elektronikus hordozók elévülési idejét
hasonlítani sem merik a papiruszéhoz). Egy
idõben a mikrofilm látszott mindenhatónak,
de hamar kiderült, koránsem idõt álló, a fa-
xok hõkezelt papírjáról meg secpec eltûntek
a betûk. Ma már a folyóiratok anyagai na-
gyobb részt fölkerülnek az internetre, a tu-
dományos életben is elfogadott hivatkozási
forrássá vált a web, csakhogy mire a hivat-
kozás megjelenik, megszûnhet a link, eltû-
nik a forrás. Az elektronikus hordozó tehát
nagyon ingatag információ- meg szöveghor-
dozó. (És említeni sem merem, hogy a virtu-
ális világkönyvtár éppúgy összeomolhat,
mint a virtuális pénzpiac…)

De tényleg, nem fér a lakásba a könyv,
tényleg súlyos válságban van az írásbeli kul-
túra, csakhogy a válságot nem a papír okoz-
za. Súlyos szövegtúltermelési válságban
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élünk. A könygyárak ipari mennyiségben
ontják a könyvet, az irodalom is áttekinthe-
tetlen mennyiségben jelenik meg. Az idei
könyvhétre vagy harminc elsõkötetes szerzõ
kötete jelent meg, olvasatlanul mondom:
elégséges lett volna legföljebb öt. Másfél-
száz tévécsatornám van, de mióta megszûnt
a Zone Európa, nemigen tudok mit nézni a
detektívtörténeteken, meg egy-két ismeret-
terjesztõ csatornán kívül, pedig már mindent
tudok a hópárducokról, a hóbaglyokról, 
a thai konyháról, angolul visszamondom a
BBC történelmi sorozatait. Fontosabbnak
gondolom azt a tapasztalatot, hogy az
Internet-nyilvánossággal nem lett kevesebb
a papír alapú újság, csak a közzétett szöveg
sokasodott meg. Várhatóan az e-book meg-
jelenésével sem lesz kevesebb a nyomtatott
könyv, csak a szöveg fog még ellenállhatat-
lanabbul áradni. Végsõ soron az elektroni-
kus hordozó a szavak hiperinflációját sza-
badítja el. A modernizáció átrendezte a 
társadalmakat, fölszámolta a szerves közös-
ségeket, izolálta és végtelenül magányossá
tette az embert, a transzatlanti civilizáció
meg behozza az információs forradalmat,
korlátozás nélkül önti a szövegek áradatát az
egyre izoláltabb és egyre magányosabb em-
berekbõl álló társadalmakra, a fölszámolt
személyességet a személytelen agyonbeszé-
léssel akarja kompenzálni. 

Az elektronikus hordozót, az internetet,
az e-bookot az ember használja, vagy nem
használja; látja, hogy mire lehet, mire érde-
mes használni és mire nem, vagy nem nem
néz semmit, vakon elfogadja a mindennapi
új csodaketyerét. Persze, egyszerûbb volna,
ha mindenki otthon ülne kis kalickájában a
számítógépével meg az e-book-jával, aztán
határidõre átutalná bankszámlájáról a letöl-
tési tarifát. Az informatikai piac ezerrel ter-
jesztheti, hogy vége a papírnak, de az elekt-
ronikus hordozót is ember használja, és a
virtuális könyvtárba fölkerülõ szöveget is
ember állítja elõ. A folyamat két végén (elõ-
állító, fogyasztó) ember áll, kiszámíthatat-
lan, megbízhatatlan, korlátozottan manipu-
lálható, és nem racinalizálható a végtelensé-
gig. Hál’ Isten!

Mert valamirõl nagyon megfeledkeznek
a jólértesültek. 

A könyv személyes viszony – vigyázni
kell rá, ide-oda rakosgatni, mert mindig út-
ban van, és sosincs kéznél, amikor éppen
kellene. Amikor könyvet veszek a kezembe,
tárgyat veszek a kezembe, még ha gép
gyártja is, anyagból van, ha részben szervet-
len, agyonkezelt anyagból is. Van úgy, hogy
érdemes, máskor szükséges virtuális konfe-
renciákat, virtuális találkozókat, virtuális
fölolvasóesteket rendezni – de az anyag ka-
tartikus metafizikáját semmi nem pótolhat-
ja: a személyes találkozást, még ha csekély
számú is az érdeklõdõ vagy a figyelmes je-
lenlévõ, mert a személyes jelenlétnél mindig
jelen van a lélek is (nem beszélve a szellemi
töltõdést követõ, berekesztõ pompás, kedé-
lyes fecserészésrõl, sörözésrõl). 

Lehetséges, hogy vissza kell szorítani a
papírra nyomott folyóiratok, könyvek ará-
nyát. De a kultúra, a szellem, az irodalom
soha nem csak szöveg és technika. Kultúra,
gondolat csak közös létben születhet – a kö-
zös léthez hozzásegíthet a technika, de nem
a technika hozza létre az emberi közösséget,
a gondolatot, a Logoszt. ■
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Ez a tizenegyedik alkalom, mondta köszön-
tõjében Bedõ Tamás polgármester, akadály-
versennyel kezdõdött, többen csak telefonos
segítséggel jutottak be. 

A Tisza és a Körös találkozásánál már el-
öntötte az üdülõtelepet a víz, de a Belváros
nádfedelû házait, amelyek között Kár-
pát-medencei magyar könyvtárosok adtak
egymásnak találkozót május 31-étõl június
1-jéig, megvédte a Csongrádon példásan
megépített gát. Megvédte a város többi ré-
szét is, talán ezért lehetett olyan felhõtlen a
hangulat az özönvízszerû esõ ellenére,
amely szinte végigkísérte a három napot.

Az idén az árvízi fenyegetés dacára talán
minden eddiginél többen jöttünk össze eb-
ben a vendégszeretõ városban, hogy kapcso-
latokat kössünk és ápoljunk, megvitassuk
közös dolgainkat. A mézesbábos-kiállítá-
son, városnézõ sétán, este pedig finom fala-
tok mellett beszélgetéssel töltött elsõ nap
után a közel százhúsz résztvevõ nagy figye-
lemmel kísérte a konferencián elhangzott
elõadásokat. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnöke, Fodor Péter és Bedõ Tamás polgár-
mester bevezetõ szavai után Márkus Béla
irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem
docense beszélt a szomszédos országok ma-
gyar irodalmáról a ’90-es évek után. Megkí-
sérelte összefoglalni, hogy miként számolt
el az irodalmi élet az elmúlt húsz évvel, ho-
gyan alakult át az intézményrendszer, a 
folyóiratok köre, milyen jelentõsebb írók,
költõk jelentkeztek az elmúlt évtizedekben.
Sorolta a neveket, címeket, folyóiratokat, 
kiadókat Délvidéktõl Kárpátaljáig, Szilágyi
Istvántól a Kalligramig.

Bárdi Nándor történész, az Etnikai-
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (MTA)
munkatársa A kisebbségi magyar közösségek
társadalmi átalakulása 1989 után címmel
társadalomtörténetileg fontos folyamatokról
szólt, a kisebbségi elitek szerepfelfogásai-
nak változásait, a kisebbségi társadalomról 

alkotott kép átalakulását elemezte, és be-
szélt a magyar-magyar viszony legfonto-
sabb problémáiról. Számokkal, grafikonok-
kal mutatta meg, hogyan fogy a magyarság
a határainkon kívül, és kifejtette ennek terü-
letenként sok esetben eltérõ okait. Ma már
nem a számosság, hanem a mûködés a kér-
dés, mondta, és utalt az iskolák nem mindig
kielégítõ színvonalára. Rengeteg problémát
érintett, köztük olyant is, amirõl nem na-
gyon beszélnek: a határon túli magyar ro-
mák kérdését.

Venyigéné Makrányi Margit, a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) Könyvtári Szakmai
Kollégiumának elnöke és egyúttal a Márai
Testület vezetõje Csongrádon még azt
mondhatta, hogy hamarosan indul a Márai-
program. Ismertette a program felépítését,
hátterét, a kialakulását kísérõ nézetletérése-
ket. Abban a percben nem tudhatta, hogy a
megvalósítás tovább várat magára…

A Könyvtári Intézet igazgatója, Bartos
Éva, az Új tudás programról tartott elõadást.
Az európai uniós támogatással megvalósuló
képzéssorozatba a határon túli magyar mû-
velõdési intézeteket is sikerült bevonniuk.
Az EuroTéka Szabadegyetem képzési, to-
vábbképzési program határon túli együttmû-
ködõ partnerekkel, határon túli helyszíneken.
A Kaleidoszkóp határmenti kistelepülési 
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továbbképzési projekt. Az egynapos, az elne-
vezésnek megfelelõen színes, változatos, ap-
ró részekbõl összeállított, egységes temati-
kájú program megvalósításában hat megyei
könyvtár mûködött közre. A szabadegyetem-
rõl és a Kaleidoszkópról részletes informáci-
ók találhatók a www.konyvtarakhataroknel-
kul.hu oldalon.

Bariczné Rózsa Mária, a KELLÓ könyv-
tári menedzsere a Könyvtárellátó Nonprofit
Kft. könyvtártámogató projektjeirõl tájékoz-
tatta a hallgatóságot. Részletesen beszélt a
Márai-program lebonyolításának támogatá-
sára kialakított honlapról, melynek külön-
külön felülete van a kiadók, a Márai Testü-
let és a könyvtárak számára.

Õt Szávai Ilona követte, aki a Pont Kiadó
missziójáról beszélt. FordulóPont címû fo-
lyóiratuknak eddig 47 száma jelent meg,
szinte mindegyik a gyerekek problémáival
foglalkozott. Külön hangsúlyt fektetnek az
olvasás kérdéseire. Szerinte a gyerekek sok-
szor azért nem olvasnak, mert nem látnak
maguk elõtt példát, mert a szüleik sem ol-
vasnak. Hiányolt egy érvényes, hiteles
könyvet a gyermekirodalomról, erre hatal-
mas szükség lenne a felsõoktatásban.

Fuhszné Benák Katalin a Diplomakiadó-
terveit ismertette. Adatbázisba gyûjtik és
teljes szöveggel, térítés fejében szolgáltatják
a diplomamunkákat, tudományos diákköri
dolgozatokat stb. Ezzel meglévõ igényeket
szolgálnak ki, s a haszonból a szerzõk is ré-
szesülnek.

A tanácskozás utolsó mozzanataként a
határon kívüli magyar könyvtáros vagy
könyvtári egyesületek számoltak be az el-
múlt egy évükrõl. A legtöbb szervezetben
vezetõváltás történt ebben az idõszakban. 

A szlovákiai egyesület új elnöke Bajnok Éva
lett, a székhelyük pedig immár Somorja. Re-
mélik, hogy innen szorosabbra tudják fûzni
a kapcsolatokat a szlovákiai magyar könyv-
tárosok között. Kárpátalján 2009-tõl Varga
Éva vezeti a szervezetet. Ott nincs magyar
könyvtár, magyar nyelvû anyag három járás-
ban található, rettenetesen mostoha körül-
mények között. Az iskolai könyvtárosoknak
külön egyesületük van, annak választott el-
nöke Répássy Ildikó. A romániai magyar
könyvtárosok szervezetét Kopacz Katalin
vezeti, õk az idén októberben tartják vándor-
gyûlésüket. Rendszeresen szerveznek kép-
zéseket, konferenciákat is. Szerbiában to-
vábbra is Hajnal Jenõ irányítja a Kapocs
Könyvtári Csoport pezsgõ életét. Újabb
nagy vállalkozásra készülnek, meg akarják
alapítani a délvidéki magyar könyvkiadók
és könyvterjesztõk céhét. Szlovéniában ösz-
szesen hét magyar könyvtáros van, nekik
természetesen nincs külön egyesületük, vi-
szont nagyon is élõ együttmûködést ápolnak
fõként Vas megyei könyvtárakkal, mondta el
Papp József.

A háromnapos találkozót ismét szakmai
kirándulás zárta, a békéscsabai Tudásház és
Könyvtárba látogatott el a hazai és határon
túli könyvtárosok kitartó csoportja. Hajnal
Lajos igazgató és Rakonczás Szilvia könyv-
tárvezetõ tájékoztatta a csapatot az intézmé-
nyek összevonása utáni helyzetrõl. A könyv-
tár ma a réginél jóval kisebb területen 
mûködik. Kárpótlásul egy külsõ raktárt kap-
tak valamelyik közeli településen, amit még
nem fejeztek be, ezért a könyveik egy része
ma is ládákban áll. Jókora munka vár még
rájuk, de hisznek benne, hogy ezután is ma-
gas színvonalon tudják szolgálni Békés 
megyét és a régiót. ■
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Az idei árvízi katasztrófa könyves vesztesé-
geirõl még nem készült statisztika. Azt sem
lehet tudni, hogy hány magán- és közkönyv-
tárat vitt el a víz Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. Ennek ellenére, ahol lehetett,
megtartották az ünnepi könyvheti rendezvé-
nyeket. A májusi esõk és áradások után júni-
us 2-án Miskolcon, a könyvhét városi meg-
nyitóján még mindenki bizakodott. Bár Káli
Sándor polgármester napsütésben kezdte
köszöntõjét, Esterházy Péter megnyitóbe-
szédét már esernyõ alatt hallgatták az érdek-
lõdõk. Aztán jött a hír: baj van Felsõzsolcán
is... Ebben a helyzetben – természetesen –
alig-alig kapott figyelmet a könyv, az olva-
sás.

Esterházy Péter Kossuth-díjas író mis-
kolci megnyitójának elején ismét megvic-
celte a közönséget, mondván: „itt és most: a
miskolci könyvhetet megnyitom...” De hiá-
ba várt, ettõl a mondattól nem történt sem-
mi. Ahogy fogalmazott: a könyvektõl, a
könyvesektõl és az olvasóktól nyílik meg 
a könyvhét. „A szép irodalomtól és a szép
olvasóktól.” A most megjelent Esti címû
könyve kapcsán sorra vette, mi mindenrõl
beszélne, ha Esti Kornél lenne. Szólna az
írásról, de leginkább az olvasásról, az iroda-
lom jelentõségérõl, nyelvérõl és persze a po-

litikáról is. A könyvheti megnyitó után a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban rende-
zett találkozón Jenei László, a Mûút szer-
kesztõje beszélgetett az íróval. 

Az ünnepi könyvhét megyei megnyitóját
másnap, június 3-án Sárospatakon tartották.
Ott Czigány György József Attila-díjas költõ
mondott köszöntõt, majd a könyvtárban új,
Mennyei rónán címû verseskötete kapcsán
Simon Erika tanárnõ beszélgetett a költõvel. 

De hiába vonult ki az utcákra, terekre az
irodalom, a rendkívüli idõjárás miatt elma-
radt az ilyenkor szokásos érdeklõdés. Mis-

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Könnyes könyvhét

✒✒    Filip Gabriella
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köszöntötte a szép olvasókat. Fotó: Vajda Éva

Esterházy Péter
dedikál Miskolcon, 
a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtárban
Fotó: Petrigán György

A könyvtárba is
beiratkozhattak 
az olvasók a miskolci
Szinva teraszon
Fotó: Vajda Éva



kolcon a könyvtérre – a Szinva teraszra –
meghirdetett pódiumbeszélgetések, könyv-
bemutatók többségét elmosta az esõ, és a
könyvárusok is hamar bezárták standjaikat.
Azokon a településeken, ahol nem pusztított
az árvíz, leginkább csak a könyvtárakban, az
iskolákban tartották meg az erre az alkalom-
ra szervezett irodalmi matinékat, koncerte-
ket, kötetbemutatókat.

A 81. ünnepi könyvhéten – Esterházy Pé-
teren és Czigány Györgyön kívül – a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei rendezvények
meghívott vendége volt többek között Szabó
T. Anna, Nyulász Péter, Nógrádi Gábor,
Kiszely István, Hankó Ildikó, és bemutatták
könyveiket az itt élõ szerzõk is, így például
Gyarmati Béla, Szabó Bogár Imre, Gál Ha-
lász Anna. Az ünnepi könyvhétre jelent meg
a 800 éves Miskolc városát köszöntõ Mis-
kolc Kapucíner címû antológia is, amelyben
a spanyolnatha.hu internetes mûvészeti fo-
lyóirat fõszerkesztõje, Vass Tibor József At-
tila-díjas költõ felkérésére 69 szerzõ ír Mis-
kolcról, a városhoz kötõdõ emlékeirõl. (Eb-
ben a kötetben a Szinva is még csak mint je-
lentéktelen kis vízfolyás szerepel...) ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. június8

Czigány György
Sárospatakon 

zongoramûvészként 
is bemutatkozott  

Fotó: 
Szabóné Lenkefi Ildikó

Könyvheti játszóház Miskolcon, a 
II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban

Fotó: Szabóné Lenkefi Ildikó

„A mûveltség nem statikus állapot, amibe
egyszer belekerül az ember, és élete végéig
abban leledzik. A mûveltség folyamat,
amelynek fenntartása állandó energiabefek-
tetést igényel” – mondta Simonyi Károly fi-
zikus, tudós-tanár. A mûveltség folyamatá-
nak zavartalan biztosítása pedig elengedhe-
tetlen feltétele egy tudásalapú gazdaság és
társadalom megvalósításának. És hogy ez
hogyan érhetõ el? Ahogy az Európai Tanács
2000. márciusi lisszaboni tanácskozása ki-
mondta: az oktatási és képzési rendszer tel-
jes átalakításával, az egész életen át tartó 
tanulás kimunkálásával. Cél a tudásalapú
társadalom, a cél megvalósításának eszköze
pedig az élethosszig tartó tanulás. 

A könyvtárosok – évszázados hagyomá-
nyaikat követve – élenjárnak a társadalom, a
gazdaság, a technika, a kultúra, röviden az
adott kor kihívásainak gyors felismerésében,
de a kihívásokra adott válaszaik, megoldása-
ik nem mindig tudják a tempót követni. 
A könyvtárosok szempontjából a XXI. szá-
zad nagy kihívása az egész életen át tartó 
tanulás (Lifelong Learning) és annak támo-
gatása. Nem könnyû megfelelni az elvárá-
soknak. A materiális és humán erõforrások
tekintetében egyaránt lépést tartani szinte le-
hetetlen.

Azt hiszem, minden magyar könyvtáros
számára ismertek ma már ezek a mozaiksza-
vak: TIOP, TÁMOP – pedig eleinte igen 
nehéz volt magukat a kifejezéseket is meg-
szokni, megtalálni és saját szintünkre lebon-
tani bennük a hasznos tartalmat. 

A TIOP a Társadalmi Infrastrukturális
Operatív Program, a TÁMOP a Társadalmi
Megújulás Operatív Program. Ezek a prog-
ramok, az Európai Unió segítségével meg-
valósuló hosszú távú (2008–2013) pro-
jektek, konkrét stratégiai célkitûzéseket tar-
talmaznak egy átfogó nemzeti fejlesztési
terven belül. És ezek azok a források, ame-
lyek a mai magyar könyvtárak, könyvtá-
rosok számára amolyan gyorssegélyt jelen-

TÁMOP projektnyitó az 
esztergomi könyvtárban, 2010*

✒✒    Kovátsné Várady Eszter
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tenek, hogy az intézmények és a szakembe-
rek valóban meg tudjanak felelni az újszerû
elvárásoknak.

2008-ban adtunk be elõször pályázatot,
sõt, pályázatokat, amelyek a város könyvtá-
rának megújulását célozták. Pályázatokat,
mert mind a TIOP, mind a TÁMOP támoga-
tási konstrukciójában igyekeztünk nyerni,
hogy a fejlesztés logikus és töretlen legyen.
A TIOP ugyanis olyan beruházásokat jelen-
tett volna, amelyek megadják a TÁMOP inf-
rastrukturális hátterét. Ebben az esetben
azonban nem jártunk sikerrel. TIOP-
pályázatunkat két ízben is elutasították, for-
ráshiány miatt. A TÁMOP-pályázatot vi-
szont, úgymond „harmadik nekifutásra”,
megnyertük.

Pályázatunk címe: Eligazodás a világban
– Helischer József Városi Könyvtár, Eszter-
gom. A pályázatot fenntartónk, Esztergom
Város Önkormányzata készíttette el és adta
be, a könyvtár részérõl mi a kiírásnak meg-
felelõ szakmai alapokat, elvégzendõ felada-
tokat fogalmaztuk meg. A projekt tekin-
télyes és sokatmondó pontos címének 
további része: „Tudásdepó-Express” – a
könyvtári hálózat nem formális és informá-
lis képzési szerepének erõsítése az élethosz-
szig tartó tanulás érdekében. Könyvtárhasz-
nálók igényeinek hatékonyabb kielégítését
célzó szolgáltatás-fejlesztés. Röviden össze-
foglalva ezek azok az alapvetõ prioritások,
melyek mentén összeállítottuk a pályázat
tartalmát. Huszonnyolcmillió száztizenöt-
ezer forint a projekt összköltsége. Idõtarta-
ma 2010. április 1-jétõl 2011. január 15-éig
tart.

A kötelezõen megvalósítandó tevékeny-
ségekként felsoroltak mentén haladva is-
mertetem röviden, mit is vállaltunk és mihez
kapjuk a támogatást.

Az egységes országos lelõhely-nyilván-
tartás elveihez igazodó könyvtári elektro-
nikus katalógusok, adatbázisok kialakítása
jegyében felvállaltuk, hogy meglévõ elekt-
ronikus katalógusunkat további negyvenezer
dokumentum felvitelével bõvítjük. Vállaltuk
ezt, annak ellenére, hogy állományunk egy
része még dobozban van, tehát a dobozokat
egyenként kell majd ideszállítanunk, kicso-
magolnunk, s a munka befejezése után visz-

szapakolnunk és visszajuttatnunk mostani
helyére. Viszont ha ezzel a munkával 
végzünk, elmondhatjuk, hogy teljes állomá-
nyunk elérhetõvé válik honlapunkon keresz-
tül az interneten. Csatlakozhatunk az orszá-
gos lelõhely-nyilvántartáshoz.

Új honlap elkészíttetését vállaltuk, me-
lyet igyekszünk a XXI. század kívánalmai-
nak megfelelõen felépíteni. Külön figyelmet
szentelünk a gyermekkönyvtári oldalnak,
ahol az iskoláskorúakhoz, tinédzserekhez
igyekszünk közelebb vinni a könyvek, a
könyvtár világát, mind formai, mind tartal-
mi szempontokat figyelembe véve. Formai-
lag színes, mozgalmas-dinamikus oldal 
kialakítását tervezzük, tartalmilag könyv-
ajánlókkal, fórumlehetõséggel, online vetél-
kedõkkel, programajánlókkal tennénk vál-
tozatossá az oldalt. Hangos könyvtárat is
tervezünk gyengénlátóknak. Nem akarom
tovább részletezni; ha az ember belenéz a
neten néhány nagyobb könyvtár honlapjába,
valóban vonzó, profi munkákat láthat. El-
képzelésben eddig nálunk sem volt hiány –
most végre megvan az anyagi háttér is.

Kötelezõ feladat a munkatársak szaktu-
dásának fejlesztése, legalább egy munkatárs
továbbképzése. Mi három munkatársat isko-
lázunk be könyvtárszakmai képzésekre.

Az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtá-
ri szolgáltatások népszerûsítése terén igyek-
szünk a legtöbbet tenni a pályázat szellemé-
ben. Itt hadd citáljak ismét egy idézetet,
méghozzá éppen Babitstól: 

Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma
nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és
az Ember; mert a Könyv is Élet, és él, mint
az ember – így él: emberben könyv, s a
Könyvben az Ember.

(Babits Mihály: Ritmus a könyvrõl, részlet)
Most ne menjünk bele abba, hányféle és

milyen megjelenési módja és eszköze van
ma már a könyvnek mint fizikai produktum-
nak, hiszen az alexandriai könyvtártól a leg-
modernebb digitális könyvtárig a könyv
számtalan metamorfózison ment keresztül –
de a lényeg nem változott: valamennyit ol-
vasták-olvassák. (Mellesleg – friss adat! –
havonta hozzávetõlegesen ezerkétszáz
könyv jelenik meg Magyarországon, nyom-
tatott könyv…) Mi azon vagyunk, hogy az



olvasás megmaradjon, sõt, egyre népszerûb-
bé váljék újra, függetlenül az olvasandó szö-
veg fizikai megjelenésétõl. A pályázat kere-
tében gazdag programot állítottunk össze
minden korcsoport számára, hogy élménnyé
tegyük, motiváljuk az olvasást. Az egészen
kicsiknek nagyi mesél majd, tizenöt alka-
lommal a projekt ideje alatt. Nem pusztán
passzív mesehallgatás lesz ez; drámapeda-
gógiai játékok, rajzolás, a mese újrajátszása
is benne lesznek. Pályázatunk egyetlen be-
tervezett eszközbeszerzése ehhez a rendez-
vénysorozathoz kapcsolódik: lesz egy „na-
gyi-fotel”, a mesélõ nagymama kényelmes,
szép magas fotelje, amit olyan jól körbe le-
het ülni – és lesz harminc babfotel, amiken
a kicsik kényelmesen a nagyi köré teleped-
hetnek.

A kicsit idõsebb (alsó tagozatos) korcso-
portnak nyári olvasótábort vállaltunk, mely-
nek megvalósítására június 21. és 25. között
kerül sor. Természetesen az olvasás lesz a
központban, de olyan ravasz módon, hogy 
a gyerekek észre se vegyék, mire vesszük rá
õket… Közvetlen földrajzi és természeti
környezetükben átélt élmények (ásványbe-
mutató, Strázsahegy, kisvonat stb.) vezetik
majd õket a betûkhöz, valamint a vendégek:
Lackfi János és Agócs Írisz. Mire a tábor vé-
gén megkapják az ajándékkönyveket, bízom
benne, alig várják majd, hogy elolvashassák
õket.

Az ifjabb (12–15 éves) tinik számára ön-
ismereti tábort szervezünk, erre a következõ
nyáron kerül majd sor. E korosztály számá-
ra a legizgalmasabb, ugyanakkor legnehe-
zebben megélhetõ világ saját bensõ világuk.
A táborban azt szeretnénk élményszerûen
láttatni velük, hogy ebben a káoszban, ami-
nek õk megélik korukat, milyen nagyszerû
útmutató lehet egy-egy jól megválasztott ol-
vasmány – vagy akár az önkifejezés írásos
módja.

Hasonló tartalommal és céllal, csak egy-
két évvel idõsebb korosztálynak tervezzük a
könyvtári éjszakát két alkalommal is a pro-
jekt ideje alatt, idén és jövõre. Ezen alkal-
makkor a fiatalok az egész éjszakát a könyv-
tárban töltik, könyvekkel és könyvek között,
felolvasásokkal, versmondásokkal, egymás-
sal és a meghívott vendégekkel kötetlenül

beszélgetve. Hálózsákkal érkeznek – de ál-
talában elõ sem veszik. Különös hangulata
van egy könyvtárnak éjszaka. Meghitt és
ellenállhatatlan…

Író-olvasó találkozókból is sokat vállal-
tunk: öt alkalmat a gyermekkönyvtárban,
hat alkalmat a felnõttkönyvtárban. Ugyan
író-olvasó találkozókat írtunk, de nem fel-
tétlenül a klasszikus értelemben vett írókra-
költõkre gondoltunk, inkább alkotókat mon-
danék. Olyan alkotókat, akiknek persze 
valamilyen közük van a könyvhöz, mûvé-
szethez, tudományhoz. A ma délutáni alka-
lom e rendezvénysorozat elsõ darabja: Balla
András esztergomi fotómûvésznek, a Ma-
gyar Fotográfiai Nagydíj 2009-es jutalma-
zottjának könyvbemutatójára kerül sor, 
Antall István, a Magyar Rádió irodalmi
szerkesztõje közremûködésével. Két hét
múlva pedig a találkozók sorának következõ
programja: Juhász Árpád geológus, a hazai
természettudományos ismeretterjesztés
egyik legjelentõsebb alakja lesz a vendég.
További nevekrõl egyelõre nem adhatok szá-
mot, de terveink szerint a következõkben 
elsõsorban mai magyar írók és költõk szere-
pelnek majd meghívottakként mind a gyer-
mek, mind a felnõtt közönség elõtt.

Kimondottan az idõsebb korosztálynak
hirdetünk versmondóversenyt ez év októbe-
rében. A részvétel feltétele az ötvenedik
életév betöltése. Három verssel lehet majd
jelentkezni, az egyetlen kikötés, hogy ma-
gyar szerzõtõl legyen. Már tapasztaltuk, 
milyen értékek rejlenek ebben az „elfelejtett
korosztályban”, s azt is, milyen hiteles erõ-
vel tudják azokat közvetíteni.

Ismét csak a fiataloknak, középiskolá-
soknak vállaltunk „Lyukasóra”-sorozatot a
népszerû tévémûsor mintájára – tizennyolc
alkalommal. Ennek a rendezvényfüzérnek
terveink szerint állandó közönsége lesz, az
esztergomi középiskolák diákjaiból. A prog-
ram olvasásnépszerûsítõ szerepét nem hi-
szem, hogy meg kellene magyarázni.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. június10



Választható tevékenység volt a munkatár-
sak nyelvi képzése. Itt is nagyot vállaltunk:
három kolléganõ végez angol nyelvi tanfo-
lyamot a projekt ideje alatt.

Szintén választható tevékenység volt, de
alapvetõen fontosnak tartottuk, tudniillik ez
adja meg minden könyvtárnak, úgymond, a
személyes profilját: helytörténeti és helyis-
mereti információk hozzáférhetõvé tétele
a könyvtári honlapon. Ennek értelmében va-
lamennyi helyismereti újságunkat elérhetõ-
vé tesszük az elkövetkezõ másfél évben.
Nem csak kép formájában, nem pusztán ar-
chiválás, állagmegõrzés céljából, hanem,
ami az egyik legfontosabb kívánalom
könyvtári anyag esetében: a teljes visszake-
reshetõség kritériumait biztosítva.

Természetesen olvasás- és könyvtárnép-
szerûsítõ kampányokat is terveztünk, hogy
az olvasás, az esztergomi városi könyvtár és
szolgáltatásainak kínálata minél több helyre
és minél több módon juthasson el minél
több emberhez. Tudjuk, átéljük, tapasztal-
juk, hogy a manapság ránk zúduló rengeteg
reklám, információ jószerivel fásulttá tesz,
tehát nem könnyû olyan kampányt szervez-
ni, amely még képes érdemlegesen felkelte-
ni a figyelmet. Ezt a munkát az esztergomi
Grantours utazási iroda fogja végezni a pro-
jekt ideje alatt.

Röviden összefoglalva ezeket öleli fel az
esztergomi könyvtárban most meginduló
pályázati projekt. Kétségtelen, a TÁMOP-
pályázat a fentieken túl még sok mindenre
lehetõséget ad. Nekünk, az esztergomi
könyvtárnak azonban az eddigiek is komoly
eredményt jelentenek, és nagyon bízunk
benne, hogy valóban segítséget tudunk nyúj-
tani a világban való eligazodáshoz.

Ezúton szeretném megköszönni mind-
azoknak a segítségét, akik részt vettek és
vesznek ebben a nem kis munkában. 

Egy rövid idézettel szeretném befejezni.
Sylvester János humanista tudós mondta a
XVI. század elején: „Gyûjtsd a tudást, mert
láthatod pusztul minden e földön, s csak a
szellemi kincs élheti túl a halált!” ■

A Születés hete fesztivál 2010 rendezvényei
a Petõfi Sándor Városi Könyvtár és a 
KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi 
és Egészségügyi Intézmény Védõnõi Szol-
gálata szervezésében zajlottak Kiskunfél-
egyházán.

„A születés hete az évnek az a kiemelt
hete, amikor a családalapítással kapcsolatos
fontos információk egy egységes arculattal
rendelkezõ országos rendezvénysorozat ke-
retében koncentráltan érhetõk el az érdeklõ-
dõk számára.” (Részlet a www.szuletes-
hete.hu honlapról.)

A kiskunfélegyházi Petõfi Sándor Városi
Könyvtár bababarát területként második éve
egyik vidéki helyszíne a Születés hete fesz-
tiválnak. Fõ szervezõként fontosnak tartot-
tam, hogy a város védõnõi szolgálatával 
hatékony partnerkapcsolatot alakítsak ki.
Együtt szerveztük és bonyolítottuk le a
programokat.

A 2010-es év jelmondata „Csak a teste-
men keresztül…” volt. E célkitûzés jegyé-
ben a hét folyamán (május 4. és 8. között) 
a következõ rendezvényekkel vártuk az ér-
deklõdõket:

Betûbölcsi: angol nyelvû foglalkozás ba-
báknak és mamáknak. A csongrádi Helen
Doron Early English Nyelviskola dalos, já-
tékos foglalkozása.

Szülõszoba-látogatás kismamákkal, kis-
papákkal a Városi Kórház Szülészeti és 
Nõgyógyászati Osztályán.
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* Elhangzott a TÁMOP-projekt megnyitóján
Esztergomban, 2010. június 7-én.

Pocaklakó-könyvtár

✒✒    Némethné Kapus Krisztina



Felkészülés a szoptatásra. Önkéntes
szoptatási tanácsadó elõadással, kerekasz-
tal-beszélgetéssel.

Várandósság, szülés, szoptatás homeopá-
tiás szerek segítségével. A Boiron Hungária
Kft. bemutatója.

Szeress okosan! Ismerkedés a Ceumed
Kft. babaápolási termékeivel.

Az élet csoda: négydimenziós babamozi.
A hajam is újjászületik! Ingyenes haj- és

fejbõrvizsgálat kismamáknak szülés elõtt és
után.

Gömbölyödõ pocak címmel fotópályázat
meghirdetése az örömteli várandósság esz-
tétikájáról.

Pocaklakó-könyvtár: kiállítás a városi
könyvtár állományából.

Voltak még hasznos információk szóró-
lapokon, termékminták, a látogatók szíves
megvendégelése szponzoraink jóvoltából.

Programjainkat közel kétszázan látogat-
ták. Nehéz szavakba önteni a meghittséget,
az örömteli játékosságot, az elkapott moso-
lyok, pillanatok intimitását. Talán Tarján Iza
Lágy ecsettel címû írása kifejezi ezt: 

„Képzeletemmel, mint lágy ecsettel meg-
festelek újra és újra. Testet ölteni készülõ ál-
mom, születendõ gyermekem, vajon milyen
leszel? Szõke, kék pillantású, szelíd angyal-
arcú? Huncut mosolyú, sötét fürtös, örök-
mozgó? Hunyt szemem mindig más-más
alakban lát…

A gomolygó felhõkbõl, terjengõ árnyak-
ból, színes virágfejecskékbõl gyermekarcok
néznek rám. Melyik a tiéd? Álmaimban
szüntelenül változó alakban látogatsz. Saját,
gyermekkori képmásomon édesapád szere-
tett vonásait hordozza az édes álomarc,
amint feltûnik és eltûnik, mint víz alatt vil-
lódzó kincs. Tudom, érzem, ez a mi gyerme-
künké, azé, akit magunk és életünk összefo-
nódásával most teremtünk és hívogatunk
életre…

Látom majdani, egészséges testecskédet,
hallom boldog kacajodat. Elbûvölõ muzsi-
kát, verseket, meséket küldök feléd, szép ké-
pek hangulatát. Madarak szárnyalása, fák,
virágok tánca láttán érzett örömömet is
mind megosztom veled. Régrõl ismerõs és
mégis csupa izgalmas meglepetést, boldog-
ságot hozó gyermek leszel: új kor új embe-
re! Képzeletbeli lágy ecsetemmel rajzolga-
tom rózsaszín testedet. Bármilyen alakot öl-
tesz, egyszeri csoda leszel. Az, aki még so-
ha nem volt, aki megismételhetetlen! Aki el-
jött hozzánk, hogy a mi gyermekünkként él-
je életét.”

Teljes és tiszta szívembõl ajánlom min-
denkinek, hogy csatlakozzon a Születés He-
te Közhasznú Egyesület önzetlen tevékeny-
ségéhez, a fesztivál programjainak szervezé-
séhez.

Köszönet minden szervezõtársamnak és
támogatóinknak. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. június12



A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010.
március 24. és április 24. között hirdette
meg „Az úgy volt…” címmel a Janikovszky
Éva nevét viselõ meseíró-pályázatot. Szám
szerint ez a hetedik ilyen megmérettetés
volt, amely megmozgatta az írni szeretõ 
diákokat országhatáron innen és túl. A ver-
seny történetében az ez évirõl megállapítha-
tó, hogy rekordszámú pályázó indult és
küldte be hosszabb-rövidebb írását. Annak
ellenére így történt, hogy most elõször volt
az a megszorítás, hogy egy pályázó csak egy
írással indulhat a versenyen. Így mindenkép-
pen levonható az a következtetés, hogy a pá-
lyázat elérte kitûzött célját: a mai iskolás
nemzedék önálló alkotótevékenységének ösz-
tönzése, írás- és kifejezõkészségének fejlesz-
tése, irodalom iránti szeretetének növelése. 

Mind az elõzsûri, mind a szakmai zsûri
véleménye az volt, hogy a korábbiakhoz ké-
pest több igazi mese, kerek történet szüle-
tett, szám szerint több volt a jó pályázat, s a
megnövekedett pályázatszámmal együtt nö-
vekedett a jó, élvezetes írásmûvek száma is.
A másik megállapítás a területi lefedettség-
re vonatkozik: egy ténylegesen országos
versenyrõl van szó, hisz a pályázók nagy ré-
sze nem fõvárosi diák volt, az ország min-
den részébõl érkeztek írások – de indultak
pályázók Romániából és Szerbiából is ezen
a versenyen. Ugyancsak tény az is, hogy
szép számmal küldték be olyanok az írásai-
kat, akik a korábbi versenyeken már indul-
tak, esetleg díjazottak is voltak.

A verseny menete most is a már kialakult
ütemben és módon történt: a beérkezett írá-
sokat könyvtárosokból álló elõzsûri bírálta
el, és juttatta el a kiválasztottakat a szakmai
zsûri tagjaihoz. 2010-ben Szepes Erika és
Rigó Béla bírálta el a mûveket szakmailag,
az õ véleményezésük, döntésük alapján szü-
letett meg a díjak odaítélése. Az eredmény-
hirdetés és a díjkiosztás a Wenckheim-
palotában történt ünnepélyes keretek közt
2010. május 28-án. Erre a szakmai zsûrihez
továbbjutott 145 pályázó kapott meghívást. 

Az ünnepségen megjelenõ minden részt-
vevõt emléklappal és egy könyvvel ajándé-
koztunk meg, jelezvén, hogy az is szép ered-
mény, ha valakinek a pályázata túljut az el-
sõ nagy rostán, és a szakmai zsûri elé kerül
az írása. Az idei díjak is hagyományosan
könyvjutalmak voltak, kategóriánként egy
elsõ, két második és három harmadik díj,
valamint a két kategóriában összesen 21 kü-
löndíj átadására került sor.

A verseny 2010. évi díjazottai:
KÜLÖNDÍJ:
Czétényi András: Az elégedetlen sétabot 
Imre Noémi: Az igaz barátság 
Forman Ferenc: A három spártai fiú 
Füstös Brigitta: Reggel 
Harsányi Tamás: Eggyel többen 
Kiss Hanna Flóra: Egy kicsi gyík naplója 
Molnár Dóra: A legszebb angyal 
Mudry Anna Dorottya:

Szükség van a Szün-jelekre! 
Nagy Brigitta:

Hangya Gyurka, Az ügyetlen pelikán
Németh Zsófia Eszter: Brikett
Orbán Éva: Sárkánymese 
Pataki Zsuzsanna: Az öreg tölgy levelei
Piri Melinda: A kismalac és a farkasok 

– Az utódok harca
Remetei-Filep Eperke: A pórul járt királyfi
Stefanich Bettina: Az úgy volt… 
Sinka Balázs: A mérges polip 
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„Az úgy volt…”
VII. Janikovszky Éva meseíró-pályázat, 2010

✒✒    Dankó Éva

Janikovszky Éva



Szilágyi Luca: A kis fabot és a matekkönyv
Szoták Zsófia: Az újdonsült megmentõ 
Varga Ákos: A vén öregasszony, 

A boszorkány, a lovag és az unikornis
Vida Zalán: Az aranymogyoró 
Zoboki Réka: Ha én az öcsém volnék 
III. DÍJ 
Csordás Tamara: A meseerdõ tündére 
Földvári Ármin: Ép testben … 
Kassai Boglárka: Mogyi 
Kovács Ráhel: A remény meséi 
Lebocz Noémi: Keserédes melódiák 
Reseterics Luca:

Az aranyalma második vétke 
II. DÍJ 
Cseke Balázs: A kiöregedett cipõ 
Kovács Péter: A csuklyásmajom naplója …, 

Egy patkány emlékiratai 
Radó Lili: A guruló iskola 
Ruff István Zalán: Szárnyatlan szárnyalás

I. DÍJ 
Bojtor Balázs: Levél a Jézuskához 
Diószegi Dorottya: Veszélyes szerelem, 

Ma én mesélek neked

A díjkiosztó ünnepség hagyományos – és
a pályázók által nagyon kedvelt – eseménye
a vigaszdíjtombola, ahol a jelenlevõ összes
pályázó ajándékkönyvet nyerhet. Ebben az
évben a 25 kötet könyvön kívül lehetõség
volt külsõ támogatótól kapott pólók és base-
ballsapkák kisorsolására is.

A pályázat meghirdetése és lebonyolítása
külsõ támogatók nélkül most sem valósulha-
tott volna meg. A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásán túl az Apáczai Kiadó, a Holnap
Kiadó, a Janikovszky Éva Irodalmi Alapít-
vány, a Jel-Kép Kiadó, a Móra Kiadó, a Pro
Bibliotheca Civica Alapítvány és a Tudatos
Szülõ Program nyújtott támogatást.

Az idei pályázat a számok tükrében:

I. kategória (Kicsik: 6–10 év): 304 pályázó 
Továbbjutott kicsik: 72 pályázó
II. kategória (Nagyok:11–16 év): 385 pályázó
Továbbjutott nagyok: 73 pályázó 
Indult összesen: 689 pályázó
Továbbjutott a szakmai zsûrihez összesen: 

145 pályázó

Az idei meseíró-pályázat sikeres volt,
amit az is bizonyít, hogy megfelelõ érdeklõ-
dés kísérte a gyerekek és a felnõttek részérõl
egyaránt, a meghirdetéstõl a díjkiosztásig.
Terveink szerint jövõ tavasszal is megszer-
vezzük és meghirdetjük ezt a versenyt,
amely szám szerint a nyolcadik lesz. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. június14



Hitetlenkedve szemléltük az évszámokat a
megsárgult, stencilgéppel sokszorosított pa-
pírlapokon: 25 éve, 1984-ben kezdõdött a
Zenei Klub megszervezése a Sylvester János
Könyvtárban (ma: Nádasdy-vár Mûvelõdési
Központ és Könyvtár). Az évforduló megün-
neplését az 1984/1985-ös évad májusi, befe-
jezõ elõadásának idõpontjához igazítottuk.

A klub elõzményei még régebbre nyúl-
nak vissza. 1980-ban Takács Éva zenei
könyvtáros és Rózsa Ferenc zenetanár, ké-
sõbbi elõadó közös ötlete eredményeként
sor került egy Weiner Leó-, majd egy
Heinrich Schütz-estre. A következõ években
már elõadás-sorozatok várták az érdeklõdõ-
ket: A hangszerek világa, Nagy mesterek –
híres zenemûvek.

1984-ben Paukovics László zenetanár és
Martos Gáborné, az akkori zenei könyvtá-
ros hívta életre a Zenei Klubot: beszélgeté-
sekre, zenehallgatásra, a zene mélyebb meg-
ismerésére invitálták a zenebarátokat. 
A klubvezetõ, aki Földes Imre tanár úrtól sa-
játította el a zenei ismeretterjesztés alapjait,
azóta is lelkesen készül az újabb és újabb
elõadásokra. Azt mondja, számára a felké-
szülés idõszaka a legfontosabb, munkájához
pedig mozgatórugó a klubtagok elvárása.

Az októbertõl májusig tartó évadok során
közel kétszáz elõadás hangzott el: stílus-,
mûfaj- és hangszerismertetések, zenetörté-
neti összefoglalók, évfordulókhoz kapcsoló-
dók, a zene és a társmûvészetek kapcsolatá-
ról szólók.

A klub tagsága természetesen kicserélõ-
dött 1984 óta, a szervezés folyamatos mun-
kát jelent. A jelentkezõket az a szándék ve-
zérli, hogy bõvítsék, netán megalapozzák
zenei ismereteiket, értõbb módon tudjanak
közeledni egy-egy darabhoz, szerzõhöz, elõ-
adóhoz, elsajátítsanak bizonyos zenei alap-
fogalmakat. Mindezt esztétikus környezet-
ben tehetik, hasonlóképpen tanulni vágyó és
a mûvészi értékekre fogékony érdeklõdõk
között, oldott hangulatban. Az elõadások
immár interaktívakká váltak.

1999 óta minden évben szerveztünk egy-
egy hangverseny-látogatást. Legutóbb, miu-
tán két elõadás keretében foglalkoztunk
Haydn A teremtés címû oratóriumával, ezt
az elõadást választottuk ki a szombathelyi
Bartók Terem koncertprogramjából, és élõ-
ben is meghallgattuk a mûvet a Savaria
Szimfonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar,
valamint Sáfár Orsolya, Kálmán László és
Hámori Szabolcs elõadásában, Vashegyi
György vezényletével.

2005-ben – Olsvay Endre elõadásának
hatására a bécsi klasszikusokról – elutaz-
tunk Bécsbe, és felkerestük azokat a hely-
színeket, amelyek e zenetörténeti korszak
emlékeit õrzik.

A jubileumi találkozóra meghívtuk a régi
és a jelenlegi klubtagokat, az egykori zenei
könyvtárosokat, Molnár Zoltán nyugalma-
zott igazgatót, a vendégelõadókat, tehát
mindazokat, akik munkájukkal és támogatá-
sukkal elõsegítették a klub mûködését, fenn-
maradását. Bõdi Piroska könyvtárvezetõ kö-
szöntõje után megemlékeztünk azokról az
egykori klubtagokról, akik már eltávoztak
közülünk. 

Természetesen felidéztük a kezdeteket is,
néhány érdekes történettel és személyes em-
lékekkel fûszerezve.
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25 éves a sárvári Zenei Klub
Jubileumi találkozó a zenei könyvtárban

✒✒    Sulyokné Matócza Eleonóra



Rózsa Ferenc jelenleg a Kolozsvári Ma-
gyar Opera állandó vendégkarmestere. Õ az,
aki felkutatta Ciro Pinsuti Mattia Corvino
címû operájának kéziratát. A mû egyes rész-
letei ismertek voltak ugyan, ám teljes elõ-
adására 2008-ban, a reneszánsz évében 
került sor Kolozsvárott, Rózsa Ferenc ve-
zényletével.

Földes Imre, a zenei ismeretterjesztés
legismertebb személyisége is elfogadta
meghívásunkat. A professzor 1988 és 1994
között rendszeres elõadója volt a Zenei
Klubnak. A jubileumi esten elmondta, hogy
bár az ismeretterjesztõ elõadások szabadab-
bak, mint az egyetemiek, hiszen a kötelezõ
vizsga feszültsége nem lebeg a hallgatóság
feje felett, formailag nem nagyon különböz-
hetnek. Földes Imre játékosan, rejtvénysze-
rûen, a társmûvészeteket bevonva tanít. Ün-
nepi programunkra Az utolsó vacsora címû
elõadásával érkezett. A bibliai jelenetet áb-
rázoló festmények elemzése után bemutatta,
Bach milyen zseniális zenei eszközökkel 
ábrázolta a Máté-passióban az apostolok
gondolatait, Júdás majdani árulását.

Olsvay Endre zeneszerzõ, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem adjunktusa 1992
óta minden évben színes és tartalmas elõ-
adásokkal örvendezteti meg a klubtagokat.
A talányos, Egy kelta címertõl a Paripame-
zõig címet viselõ elõadása során Schubert
Arpeggione-szonátáját tárgyalta. Az arpeg-
gione hathúros nagygitár, amelyet vonóval
szólaltattak meg, vonósgitárnak is nevezték.
Schubert komponált egy zongorakíséretes
szonátát erre a hangszerre. A mûnek általá-
ban csellóra, hegedûre, gitárra, fuvolára
vagy más hangszerre szánt átiratait szokták
elõadni, de Olsvay Endre egy olyan különle-
ges felvételt hozott magával, amelyen
arpeggione hallható.

Paukovics László zenetanár, klubvezetõ
Olsvay Endre Allegória címû, elektroakusz-
tikus darabját vette górcsõ alá. A felvételen
„egy óriási terjedelmûvé növelt, egyetlen
pendítésnyi dorombhangból modulált hang-
szerhang hallható” – így fogalmaz a mûrõl
maga a szerzõ.

Emlékül egy plakett-tel ajándékoztuk
meg a résztvevõket, melyet a helyi zene- és
mûvészeti iskola kisdiákjai készítettek. ■
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Más-kép – Molnár Iscsu István kiállítása
Könyvek, könyvjegyek és könyves fegyverek   

A hagyományos könyvjegy, az ex libris, drá-
ga mûfaj. Ráadásul a nyomtatott könyvnél
olcsóbb és gyorsabb az internetes megjelen-
tetés is. – Ezt hallva akár igazat adhatnánk
azoknak, akik a Gutenberg-galaxis végét bi-
zonygatják. Mindennek ellentmond viszont
Molnár Iscsu István Más-kép címû kiállítá-
sa. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárban rendezett tárlaton – április 22-
étõl május 14-éig – helyet kaptak a mûvész
által tervezett könyvek, könyvborítók, ex
librisek és azok az objektek, amelyek ugyan
némán, de arról „beszélnek”, hogy a leírt
szó életveszélyes is lehet.
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 a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban

✒✒    Filip Gabriella – Petrigán György (fotó)

A miskolci megnyitón:
Molnár Iscsu István
képzõmûvész,
Venyigéné Makrányi
Margit könyvtárigaz-
gató és Dobrik István
mûvészettörténész

Ahogy a könyvtárak a könyvek mellett
más dokumentumokat, különbözõ informá-
cióhordozókat is gyûjtenek és hozzáférhetõ-
vé tesznek az olvasók számára, ugyanígy
helyet kapnak itt a különbözõ mûvészeti
ágak. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárban az író-olvasó találkozók, isme-
retterjesztõ elõadások, zenei programok
mellett rendszeresek a képzõmûvészeti kiál-
lítások is. Az intézmény kiemelt feladatának
tekinti, hogy azoknak az alkotóknak adjon
bemutatkozási lehetõséget, akiknek a mun-
kája valamiképpen kapcsolódik a könyvhöz,
a könyvkiadáshoz, mondta köszöntõjében
Venyigéné Makrányi Margit, a megyei
könyvtár igazgatója, Molnár Iscsu István ki-
állításának április 22-én tartott megnyitóján.

A salgótarjáni születésû Molnár István –
aki a megkülönböztethetõség, könnyebb
azonosíthatóság érdekében gyakran hasz-
nálja hivatalosan is a barátaitól kapott Iscsu
becenevet – elsõsorban kisgrafikáinak kö-
szönhetõen vált ismertté. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében több kiállítása volt már
korábban is, visszatérõ vendége a miskolci
grafikai biennáléknak, a téli tárlatnak. 
A mostani kiállításra azonban – a rézkarcok,
alkalmi grafikák, ex librisek, könyvillusztrá-

ciók mellett – elhozta az általa tervezett
könyveket is. Ezek közül nagyon sok megta-
lálható a megyei könyvtár állományában,
így az olvasó, ha kézbe veszi, képzõmûvé-
szeti alkotásként is értékelheti ezeket a köte-
teket.

Molnár Iscsu István készítette például
Nagy Sándor Versenybringa és társai címû
kötetének borítóját, illusztrációit, az õ keze
munkáját dicséri Roald Dahl Szofi és a
Habó vagy Garai Péter Az ég a földig ér címû
könyve. Az 1956-os Intézet számára terve-
zett tanulmánykötetek közül a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár állományában is
megtalálható például Rainer M. János Öt-
venhat után; Germuska Pál Indusztria bûvö-
letében; Standeisky Éva Gúzsba kötve.

A kulturális elit és a hatalom; Kövér György
Losonczy Géza; Kõrösi Zsuzsanna–Molnár
Adrienne Titokkal a lelkemben éltem. Az öt-
venhatos elítéltek gyermekeinek sorsa címû
kötete. 

A kiállítás lehetõséget teremtett arra is,
hogy önálló grafikaként, fekete-fehérben,
majd színesben vagy éppen könyvborítóként
tekintsünk ugyanarra az alkotásra. Erre utal-
hat a kiállítás címe is: Más-kép. Dobrik Ist-
ván mûvészettörténész megnyitó beszédé-



ben elmondta, hogy miután megkapta a kiál-
lítás tervét, sokat gondolkodott ezen a cím-
adáson, majd megkérdezte a mûvésztõl, mi-
ért éppen ezt a hívószót választotta. „Õ egy-
értelmûen és készségesen elmondta, mire
gondolt: a képzõmûvészeti mûfajok és tech-
nikák, a képalkalmazás, a funkció oldaláról
egészen más variációk is létezõek, mint a
megszokott képalkotó módszerek. Egészen
más alkotni és gondolkodni a könyv közelé-
ben vagy egy könyvvel való kontextusban,
és ez indokolta a címadást.”

Molnár Iscsu István hagyományos tech-
nikával készült mûvei is mutatják, hogy
kedveli a játékosságot, a szokatlan megoldá-
sokat, így nem idegenkedett az új technikák-
tól sem, ügyesen használja ezeket a lehetõ-
ségeket.

Dobrik István értékelése szerint: „Sze-
mélyében a homo creator és a homo ludens
egyaránt megtestesül. A metaforákat és
szimbólumokat teremtõ erejét gyakran szövi
át a szellem tisztálkodását segítõ humor és
irónia. Ha mélyebben akarjuk megfejteni 
és megérteni sokszor a mikro- és makrokoz-
moszt is idézõ, díszítõ és jelalkotó szándé-
kát, mûvészetében a képek mágikus karak-
terét is figyelembe illik venni. Azt hiszem,
hogy õ mélyrõl, ösztönösen is érzi, hogy a
kép, a mítosz, a szimbólum a szellemi lét lé-
nyegének mélyrétegeihez tartozik. Minden
fragmentuma, legapróbb történése és moz-
zanata elválaszthatatlan része az egyszeri és
megismételhetetlen emberi létezésnek, a tel-
jességhez tartozóak, és jelekké nemesedve
tanító üzenetek a mának és a jövõnek.
Konkrétságukban is a létezés mélyreható
igazsága felé terelnek bennünket.” ■
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A II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár

ajándékát, a mûvész
születésekor történt
eseményeket idézõ

összeállítást Venyigéné
Makrányi Margit 

igazgatónõ adta át
Molnár Iscsu Istvánnak

A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyermek-
könyvnapok alkalmából a Vörösmarty Mi-
hály Megyei Könyvtár igyekezett minél
több, tartalmasabb és valamennyi korosz-
tály érdeklõdését felkeltõ rendezvényt tarta-
ni. Székesfehérváron május végén zajlott a
Kortárs Mûvészeti Fesztivál, melynek kere-
tében idén elõször a könyvtár is több ren-
dezvényt tartott, mialatt már folyt a készülõ-
dés a júniusi könyvünnepre.

Székesfehérvár fõterén, a Városház té-
ren, a könyvkiadók, könyvesboltok mellett
a helyi könyvtárak is kaptak egy-egy pavi-
lont. A könyvtáraknak ezúton is lehetõsé-
gük nyílt gyûjteményeik, szolgáltatásaik be-
mutatására. A megyei könyvtár könyvekkel,
játékokkal, ismertetõkkel, lufikkal várta az
érdeklõdõket, s a könyvtár integrált rend-
szerével való online kapcsolat révén lehetõ-
ség adódott az azonnali beiratkozásra is.
Sajnos az idõjárás nem volt túl kedvezõ, a
hideg szél miatt a tervezett három nap he-
lyett két nap állt rendelkezésre a külsõ hely-
színen. A leginkább népszerûnek mondható
könyveket lelkes kollégák válogatták össze,
majd vitték ki a térre kölcsönzésre, ahol fél
áron lehetett beiratkozni vagy olvasójegyet
érvényesíteni, sõt, minden tizedik regisztrá-
ció ingyenes volt. A pavilon dekorációja is a
könyvtárosok ízlését dicsérte. Az érdeklõ-
dés folyamatos volt, a kitelepült kollégák
egész nap tájékoztatták a meglévõ és a leen-
dõ olvasókat. A program a Könyv-tár-tér
nevet kapta.

A szervezésben a média is partner volt,
több helyi internetes újság közölte a progra-
mokat, cikkek, beszámolók jelentek meg a
megyei napilapban, a város egyik belvárosi
bevásárlóközpontjának rádiója is folyama-
tosan játszotta a könyvtár reklámját. 

Minden részleg tartogatott programot,
látnivalót a könyvhét kapcsán. A gyermek-
könyvtárban Boldizsár Ildikó meseterapeuta
foglalkozására több mint hatvanan voltak
kíváncsiak. Ugyanitt mutatkozott be a Nap-
hegy Kiadó. A kisebbeknek és nagyobbak-
nak szóló programok közül a Kerekítõ és a
Gombolyító foglalkozásán, valamint Erdé-
lyi Andrea kézmûves óráján, ahol könyves
játékok készültek, közel harminc gyerek



vett részt. Ezen túl, a különféle népi hangsze-
rek bemutatása mellett, koncertet adott a helyi
Kákics együttes is. Tettamanti Zsófia múze-
umpedagógiai foglalkozásán pedig a Szép-
mûvészeti Múzeum képeit ismerhették meg a
gyerekek a Felcsigázó csendéletek címû
könyv alapján. A gyermekkönyvtár rendezvé-
nyein közel kétszáz fiatal vett részt. 

Természetesen író-olvasó találkozó és fel-
olvasóest is szerepelt a programok között. 
Eljött Lõrincz L. László, aki csaknem hetven
ember elõtt beszélt életérõl, s mielõtt a jelen-
lévõknek fáradhatatlanul dedikálta mûveit,
szívesen válaszolt a kérdésekre is. 

Esterházy Péter felolvasó estjén az olvasó-
teremben hatalmas közönség gyûlt össze, 
folyamatosan pótszékezni kellett, hogy min-
denkinek legyen ülõhelye. A népes közönség
még a könyvtárosokat is meglepte. A neves
író új, a könyvhétre megjelent mûvébõl olva-
sott fel egy fejezett. Az est, melyet százhet-
venkét fõ részvételével a Városi Könyvtárral
közösen rendeztünk meg, szintén dedikáció-
val zárult.

Az egyik kolléga révén Máthé Réka budd-
hista tanító tartott elõadást több mint ötven
hallgató elõtt a halál és újjászületés témában.
A könyvhét idõtartamára a felnõtt kölcsönzõ
részlegben több buddhista ereklyét állítottunk
ki, melyeket a rendezvény támogatója, a szé-
kesfehérvári Gyémánt Út Buddhista Meditá-
ciós Központ bocsátott a könyvtár rendelke-
zésére.

Egy-egy vendég kapcsán az intézmény 
játékos fejtörõket, totókat hirdetett meg, nyere-
ményekkel, jutalomkönyvekkel díjazva a he-
lyes megfejtõket. A polcokon a könyvhét idejé-
re, az olvasáshoz való kedvcsinálás céljából,
külön kiemeltük a meghívott szerzõk mûveit. 

Szintén újdonságnak számított idén a
könyvtári éjszaka, melynek lebonyolítására
szombaton került sor, éjfélig tartó nyitva tar-
tással várták az olvasókat a felnõtt kölcsönzõ
részlegben. Délután öt órától éjfélig díjtalan
volt a beiratkozás, a tagság megújítása, min-
denki vihetett ingyen könyvet a feleslegessé

vált állományból. Külön ez alkalomra tarto-
gattak néhány játékot, ilyen volt a Zseblám-
pás könyvles, amikor elsötétítették az olvasói
tereket, és egy lámpával kellett az adott köny-
vek után kutatni. A szójátékos címû Vers(l)elõ
játékban az olvasók egy-egy vers részleteit
kereshették meg különbözõ könyvekben. 
A könyvépítõ játékban pedig, a mû címének
ismeretében, egy-egy regényre jellemzõ is-
mérveket (például szereplõk neve) kellett
megkeresni. Aznap 338 látogató járt a könyv-
tárban, és 78-an iratkoztak be vagy újították
meg tagságukat.

A programok szervezésén sok könyvtáros
õszinte lelkesedéssel, fáradhatatlanul dolgo-
zott, ennek is köszönhetõ, hogy minden ren-
dezvény probléma nélkül lezajlott, és kelle-
mes emlékeket hagyott a résztvevõkben. Több
értekezlet elõzte meg a tényleges szervezõ-
munkát, melynek során elõre leegyeztettek
minden feladatot, tennivalót, és kiválasztották
a felelõsöket. Mindenki magától értetõdõen
segített, ahol tudott, és a vezetõség odafigyelt
a könyvtárosok személyes kompetenciáira,
így a leginkább testhez álló tevékenységeket
kapták a beosztottak. A teljesség igénye nél-
kül: volt, aki az írókkal egyeztetett, mások se-
gítettek a könyvek, eszközök pakolásában,
egyesek a médiával tartották a kapcsolatot,
gondozták a honlapot, plakátokat terveztek.
Menet közben több, elõre nem várt problémát
kellett megoldani. Mivel a pavilon a belváros-
ban állt, a behajtási engedélyek megszerzését,
a pavilon berendezését többször kellett egyez-
tetni. A könyvtár munkatársai a könyvheti
programok megvalósítását olykor erõn felül,
éjt nappallá téve, a napi feladatok ellátása
mellett végezték, amit az igazgató külön meg
is köszönt minden kollégának.

A legtöbb rendezvény a „Tudásdepó-
Expressz” Fejér megyei könyvtárak szolgálta-
tásainak összehangolt fejlesztése, az élethosz-
szig tartó tanulás, az oktatásban résztvevõk
hatékonyabb könyvtári ellátása érdekében
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt kere-
tében valósult meg. ■
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Ünnepi Könyvhét 2010-ben a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban

✒✒    Márky Balázs



Az olvasás népszerûsítése, ezen keresztül az
egyének és közösségek mentális és pszichés
egyensúlyának megõrzése a célja az idei
könyvhéttel egy idõben induló kampánynak,
amely a Családi olvasás éve 2010 nevet vi-
seli. A kampány kezdeményezõje, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár, szeretné felhívni a
társadalom figyelmét az olvasás fontosságá-
ra, megérttetni a családokkal azt, hogy az ol-
vasásban való lemaradás súlyos kulturális
hátrányt jelent, a családok megerõsítésének
és kulturális szintjük emelésének pedig
egyik alapvetõ eszköze lehet a közös olva-
sás.

A rendszeresen elvégzett PISA-kutatások
figyelmeztetnek az olvasási hiányosságok-
kal összefüggõ kompetenciadeficitekre, így
az is kiderült a legutóbbi felmérésbõl, hogy
míg negyven évvel ezelõtt a felnõtt népesség
60%-a olvasott, napjainkban már csak 40%
állítja ezt magáról. Az olvasás mint szabad-
idõs tevékenység háttérbe szorult, a kulturá-
lis intézményhálózatot a társadalom 40%-a
használja. Pedig aki lemarad az olvasásban,
azt könnyebben fenyegeti a funkcionális
analfabetizmus, a nyelvi elszegényedés. Ha
nagy számban jelentkezik ez a probléma egy
országban, az visszavetheti a gazdaságot,
mivel megnõ a képzetlen munkaerõ aránya.
De a személyiségre, a személyes boldogság,
a lelki egészség alakulására is negatív hatás-
sal lehet az olvasás hanyagolása. 

A Családi olvasás éve 2010 egyfajta
szellemi zöldmozgalomként kívánja ráirá-
nyítani a figyelmet az olvasásra. Mivel a
család az olvasás megismertetése és meg-
szerettetése szempontjából az elsõ, megala-
pozó és motiváló közeg, a szülõi tudatosság,
a szülõi példa egy életre szólóan meghatáro-
zó tényezõ. A Könyvtári Intézet az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv TÁMOP prog-
ramjára támaszkodva valósítja meg
2010/2011-ben kampányát, amelynek elsõ
szakasza 2010. június 1. és 6. között a csa-
ládra és a gyerekekre fókuszált, kapcsolód-
va a könyvhét eseményeihez. Az egyes
programelemeket a helyi könyvtárak szerve-

zik, az Országos Széchényi Könyvtár pedig
összehangolja a kampányt. A program ré-
szeként lehetõség lesz családi olvasójegyet
váltani a könyvtárba, családtörténeti kutatá-
sokat végezni, családi ünnepeket, születés-
napokat a könyvtár épületében tartani, vagy
digitalizálni a családi fotótárat. 

2010. október 4. és 11. között kerül sor a
következõ fókuszhétre, amely a Könyvtárak
összefogása a társadalomért címet viseli, és
az Informatikai és Könyvtári Szövetség
szervezésében valósul meg. 2010. december
13. és 20. között a nagycsaládosok szerepe
az olvasásban lesz a kampány fõ témája,
míg 2011. március 21. és 24. között az olva-
sás és a tanulás kapcsolata kerül elõtérbe. 

A kampányhoz csatlakozott az Olvasóli-
get elnevezésû, tavaly nagy sikerrel bemu-
tatkozott kezdeményezés is, amelynek 
lényege, hogy a ligetekbe, parkokba kitele-
pedett „könyvtárakban” padokon, nyug-
ágyakon, hûs fák alatt, kellemes környezet-
ben lehet olvasni könyveket, folyóiratokat.
Az eddigi tapasztalatok szerint a családok
akár több órát is eltöltöttek az olvasóliget-
ben: az elõadásokkal, közönségtalálkozók-
kal tarkított programsorozat bebizonyította,
hogy az olvasás nemcsak magányos, hanem
közösségi élmény is lehet. Az Olvasóliget
idén elsõsorban Pécsre, Európa 2010-es kul-
turális fõvárosára koncentrál, ahol a sétáló-
utcákban, parkokban valóságos kis nyuga-
lomszigeteket hoznak létre az „értelem és
kényelem” jegyében. ■
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2010 a családi olvasás éve
Kampány az olvasás népszerûsítése érdekében
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Adatszolgáltatás az Országos Statisztikai Alapprogram számára
Vállalati könyvtárosok mûhelybeszélgetése

✒✒    Kóródy Judit

A HungaroControl Repülési Szakkönyvtár-
ban május 20-án megtartott kilencedik mû-
helybeszélgetésünkön tizenhat könyvtár
harmincegy munkatársa vett részt. Vala-
mennyien nagyon kíváncsiak voltunk a
könyvtár vezetõje, Farkas Katalin és kedves
munkatársai által szervezett különleges
programra, amelynek keretében „élesben” is
megismerhettük a légiforgalmi irányítási
központ félelmetesen nagyszerû munkáját.

Szakmai témánk ez alkalommal a külön-
bözõ könyvtári szolgáltatások mérésére
szolgáló mutatószámok, statisztikai adatok
gyûjtése és elemzése volt, különös tekintet-
tel az Országos Statisztikai Alapprogram 

számára készített ún. „minisztériumi” sta-
tisztikára. Ez az adatszolgáltatás valameny-
nyi könyvtár számára évente ismétlõdõ 
feladat, aminek végrehajtása a fenntartó
gazdasági környezetében mûködõ vállalati
könyvtárak számára nem mindig egyszerû.
Elég, ha pl. a mûködési költségeknek vagy 
a használók számának konkrét meghatáro-
zására gondolunk. Sajátosságaink miatt az is
elõfordul, hogy bizonyos kérdések szá-
munkra nem értelmezhetõk, vagy nem tu-
dunk pontos választ adni.

Vendégünk volt Somogyi József, a
Könyvtári Intézet munkatársa, a könyvtári
statisztikai adatszolgáltatás szakértõje, aki
részletesen megvilágította nekünk az adat-
szolgáltatás célját, felhasználási területeit,
és segített meghatározni azokat a súlypon-
tokat, amelyekhez a problémás esetekben
igazodhatunk. (Megbeszélésünk szerint
várja írásos észrevételeinket, javaslatainkat
az adatlappal kapcsolatban.) 

Valamennyien egyetértettünk abban,
hogy célszerû a szükséges adatokat folya-
matosan mérni, és minél nagyobb mérték-
ben kihasználni az integrált könyvtári rend-
szer, a levelezõrendszer és más elektronikus 

nyilvántartások automatikus adatszolgálta-
tásait. A legszélsõségesebb esetekben pedig
ajánlott a rövidebb jellemzõ idõszakban
pontosan mért adatok alapján történõ éves
becslés.

A könyvtárak által beküldött adatok ösz-
szesítése megtalálható a Könyvtári Intézet
honlapján a következõ címen: http://www.
ki.oszk.hu/107/page.php?43. 

Érdemes elemezni!
A legközelebbi alkalommal várhatóan

novemberben találkozunk. ■
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2010. május 2. és 6. között Informations-
und Erfahrungsaustausch (Információ- és
tapasztalatcsere) címû rendezvényére hívta
meg Bécsbe a Bundesministerium für
europäische und internationale Angelegen-
heiten (BMeiA), az Österreichische Gesell-
schaft für Literatur (ÖGfL) és az Österre-
ichisches Ost- und Südosteuropa-Institut
(OSI) a külföldön létrehozott osztrák könyv-
tárakat befogadó intézmények vezetõit, kép-
viselõit.

Több mint húsz éve, hogy az Osztrák Kül-
ügyminisztérium az Osztrák Irodalmi Társa-
ság támogatásával elsõsorban Közép-, Kelet-
és Délkelet-Európa országaiban ún. osztrák
báziskönyvtárak létrehozását kezdeményezte
az osztrák kultúra és tudomány, valamint a
német nyelv oktatása és kutatása támogatá-
sára. Jelenleg huszonöt országban ötvenhat
Austriaca-gyûjtemény létezik. Hazánkban
négy helyen: Szegeden, Debrecenben, Pé-
csett és Szombathelyen mûködik Osztrák
Könyvtár. A gyûjtemények együttmûködnek
osztrák kulturális intézményekkel csakúgy,
mint egymással, vezetõik rendszeres konzul-
tációkon találkoznak kollégáikkal, s az oszt-
rák partnerekkel. Számos (a tavalyi évben
több mint hatszáz) rendezvényükön évrõl év-

re több látogató fordul meg. Az egyes gyûj-
temények állománya az Osztrák Külügymi-
nisztérium anyagi támogatásával, a helyi igé-
nyek figyelembevételével gyarapszik.

A mostani rendezvény célja a gyûjtemé-
nyeknek otthont adó intézmények vezetõi-
nek, képviselõinek találkozása, személyes
kapcsolatok kialakítása volt. A résztvevõk
találkoztak a Bundesministerium Osztrák
Könyvtárakért felelõs vezetõjével, Reg.-
Rätin Christine Dollingerrel, aki elõadást
tartott az aktuális kérdésekrõl, ismertette a
2009-es év történéseit és eredményeit, illetve
bemutatta az Osztrák Könyvtárak web-
portáljának (http://www.oesterreich-biblio-
theken.at/) újdonságait. Egy kerekasztal-
beszélgetésen Wolfgang Hamedinger, az
Österreichische Bibliothekenverbund (Oszt-
rák Könyvtári Szövetség, OBVSG) vezetõje
ismertette az egyesület mûködését és legfon-
tosabb feladatait.

A résztvevõk látogatást tettek az Osztrák
Nemzeti Könyvtárban is, ahol az intézmény
megújuló struktúrájának és szolgáltatásainak

S z o m s z é d o l ó
Információ- és tapasztalatcsere
Bécs, 2010. május 2–6.

✒✒    Keveházi Katalin – Nagyváradi Enikõ



ismertetése mellett lehetõség volt úgy a 
muzeális terek (Prunksaal), mint a felújított
raktárak vagy a frissen átadott Austriaca-
Lesesaal (Austriaca Olvasóterem) megtekin-
tésére is.

A szervezõk a szakmai programokon túl
is bõven kínáltak elfoglaltságot a vendégek-
nek. Volt egész napos alsó-ausztriai kirándu-
lás a Melki Apátság meglátogatásával,
wachaui hajókirándulással, hangulatos
Heuriger-est, és nem maradtak ki a Hofburg
látnivalói: a Schatzkammer és a Sisi Mú-
zeum közelmúltban felújított kiállításának
megtekintése sem.

Hazánkból a Debreceni Egyetem Egyete-
mi és Nemzeti Könyvtárát Virágos Márta fõ-
igazgató, a Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtárát Keveházi Katalin álta-
lános fõigazgató-helyettes, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Köz-
pont Könyvtárát – Keszeiné Barki Katalin
könyvtárigazgató felkérésére – Nagyváradi
Enikõ, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Bölcsészettudományi Kara Könyvtár- és In-
formációtudományi Tanszéke adjunktusa
képviselte.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a szerve-
zõk szándéka szerint a jövõben háromévente
kerül megrendezésre hasonló találkozó. Kö-
szönjük az értékes, érdekes programokat, a
tartalmas beszélgetéseket! ■
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Hálás vagyok a sorsnak, hogy ha rövid idõre
is, de személyesen ismerhettem Páskándi
Gézát; s közremûködhettem életében megje-
lent utolsó könyvének a megjelentetésében.
A kötet szinte halála pillanatában jelent meg
– a kórral is, és a halállal is a nagyvadak mél-
tóságával nézett szembe Páskándi Géza:
utolsó idejében csak lányát és feleségét en-
gedte magához. 

Nálunk az igazán nagy szellemeknek sok-
szor rövidebb idõt mér a Teremtõ. Mintha
Páskándi Géza is érezte volna, hihetetlen se-
bességgel dolgozott, s minden mûfajban 
jelentõset alkotott, vers, dráma, regény, no-
vella, esszé – az ilyen sokmûfajú alkotót 
enciklopédikusnak mondják, õ azonban szí-
vesebben hasonlította magát a partiumi ezer-
mesterhez. Büszke volt a szatmári régióra: a
világot akarta meghódítani, de azt vallotta,
hogy a provincia is lehet a világ közepe, ha
vonatkoztatási pontnak választjuk. Született
vagány és született világfi volt, az univerzá-
lis ember titkait fürkészte, ugyanakkor mind-
végig hû maradt az eredethez, s emelt fõvel
vállalta mély, bonthatatlan kötését a sokat
szenvedett magyarsággal, különösen az erdé-
lyivel. „Ha egyáltalán van valami értékes
bennem azon kívül, hogy mások kultúráját,
lelkét is becsülõ magyar vagyok – az épp er-

délyiségem”. Szûkebb pátriája, Erdély törté-
nelmének nagy szellemeit, Dávid Ferencet
és Apáczai Csere Jánost szólaltatta meg em-
lékezetes „hitvitázó” színmûveiben is, a Ven-
dégség és a Tornyot választok címûben,
Szent László, Könyves Kálmán és Vak Béla
király sorsdilemmáit királydrámáiban. 

Páskándi Géza megjelenésében is impo-
záns, férfias jelenség volt, ám aki e jelensé-
get szimbolikusan értelmezte:  „a férfiasság
élményét kerestem… Ezért választottam vé-
gül a nemzetet (s nemzetemet) a proletár s
bármiféle internacionalizmus helyett”. Tud-
juk, a kamasz zsenit a párthatalom megpró-
bálta szolgálatába állítani, de Páskándi volt
annyira vagány, hogy megmártózva a szocre-
álban, ellene mondott a csábításnak. Ötven-
hatban, kolozsvári egyetemistaként bátor
megszólalásáért súlyos árat fizetett. Hat év
börtönre ítélték. A börtönben büszkesége,
emberi méltósága mentette meg a pusztulás-
tól: az utolsó falat ételt a csajkában hagyta,
jelezve, hogy integritását az éhezés sem tör-
heti meg. 63-ban szabadult, s úgy emlékezett
azokra a rettenetes évekre, hogy „sem az-
elõtt, sem azután annyi ’elit-ember’ nem volt
társaságomban, mint a börtönben.” 

1974-ban országváltásra kényszerült –
Magyarországra nem úgy érkezett, mint egy
menekült, inkább mint aki a párizsi
mûvésznegyedbõl ruccant volna át: elegáns
kalapban, ballonkabátban, elõkelõen hanyag
mozdulatokkal, és, ahogy a kolozsvári egye-
temen, Budapesten is egy fejjel kimagaslott.
Mert a szatmárhegyi vincellérlány és kisbir-
tokos-dzsentroid, meg értelmiségi származá-
sú munkás apa fiát természetes elegancia,
méltóság, tartás, büszkeség jellemezte. Meg-
jelenésében, modorában, írói alkatában és
erkölcsében. 

A két háború közötti szellemi vezetõink
emelt fõvel vállalták, vállalhatták magyarsá-
gukat. A II. világháború után a kisebbségi és
az anyaországi magyarságot is hamis, gya-
lázkodó vádakkal illették. Páskándi Géza
íróként arra törekedett, hogy helyreállítsa
nemzete megsértett méltóságát – soha nem
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Tisztelt Emlékezõk, Kedves Barátaink!*

✒✒    Pécsi Györgyi

* Elhangzott: Páskándi Géza emléktáblája elõtt
Szatmárhegyen, 2010. május 14-én



fogadta el a másodrangú szerepét sem magá-
ra, sem a magyarságra nézve. Vallotta, hogy
csak az anyanyelv ad teljes szabadságot, a
nemzet önbecsülésének pedig a szellemi
örökség birtoklása az alapja. Úgy védelmez-
te erõteljesen a nemzeti hagyományt, hogy
egyszerre volt a modernség szerelmese és
nagymestere is. Mohón szívta magába 
és formálta tovább az irodalom legkorsze-
rûbb eszközeit – hatalmas utat tett meg 
a szocreáltól az abszurdoidig, de míg egyik
lábával a költészetben, a szellem és az ideák
világában, a másikkal mindig a valóság, a 
realitás talaján állt. Vallotta, hogy század
második felében élõ ember groteszk, abszur-
doid életérzésének konkrét oka van – „e tá-
jon semmiféle szürreál nem irreál, hanem
csakis a szocreál a legszürreálabb irreál” –,
nagy horizontú filozófiai drámái és esszéi,
versei mellett ezért tért mindegyre vissza a
régmúlt faggatásához, s a mégoly kényel-
metlen félmúlt mûvészi átvilágításához, mint
utolsó mûveiben, a Sírrablók és a posztu-
musz Szekus címû regényeiben. 

Nagyformátumú író és kompromittálha-
tatlan személyiség volt. Életmûve a huszadik
századi egyetemes magyar irodalom elidege-
níthetetlen része. Méltó büszkeséggel õriz-
heti emlékét szülõföldje. Köszönöm, hogy
fejet hajthatok. ■
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Tovább bõvült az MTDA

A Magyar Társadalomtudományok Digitális
Archívuma elérhetõvé tette az Erõdi Harrach
Béla szerkesztésében megjelent (1939–1944)
Szociális Szemle négy évfolyamát, csaknem
ezer oldal terjedelemben. A lap a korabeli
„hivatalos” szociálpolitika elsõszámú orgá-
numának tekinthetõ. A hazai helyzetet elem-
zõ tanulmányai mellett igen komoly, a kül-
földi gyakorlatot és eseményeket bemutató
kitekintésre is módot adott. Mellékletként
említést érdemel a tárgyévre vonatkozó társa-
dalomtudományi bibliográfia anyaga. 
Az MTDA elérhetõ:
http://mtdaportal.extra.hu/
A Szociális Szemle:
http://mtdaportal.extra.hu/szociaLis_szle/
szocialis_szle.html

***

Tupac és az R.E.M. is a nemzeti
kincsek között

Az Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtá-
ra minden évben 25 zenei felvételt ismer el
azzal, hogy hozzáadja õket a könyvtári archí-
vumhoz, mondván ezeket fontos megõrizni a
jövõ nemzedékei számára. A felvételekkel
szemben támasztott követelmény, hogy leg-
alább 10 évesek legyenek, és esztétikailag,
kulturálisan, vagy történelmileg fontos szere-
pet játsszanak a mûvészetben. Az idei elis-
mert teljesítmények között Patti Smith
Horses címû lemeze, Willie Nelson Red
Headed Stranger címû albuma, az R.E.M.
Radio Free Europe címû szerzeménye, Little
Richard Tutti Frutti címû száma, és Tupac
Shakur Dear Mama címû dala is szerepel. Az
archívumot gondozó bizottság azzal indokol-
ta a Tupac-szám felvételét az archívumba,
hogy a néhai rapper saját édesanyján kívül
azon nõk elõtt tiszteleg, akik megpróbálják
összetartani a családot, folyamatosan harcol-
va a függõséggel, a szegénységgel és a társa-
dalom közönyével.

(NME)



A Fõvárosi Könyvtárostanárok Mûhelyének
záró konferenciáját rendkívüli körülmények
között rendezték meg. A mûhely tagjai
2010. május 12-én Egerbe utaztak, hogy
szellemileg feltöltõdjenek, s megismerked-
jenek az egri Bródy Sándor Megyei Könyv-
tár munkatársai által alkalmazott módsze-
rekkel. 

Az együttmûködési képességet kívánó
csoportmunka során nemcsak a könyvtár
részlegeit, szolgáltatásait, munkatársait is-
mertük meg, hanem egymást is. Az intéz-
ményben Sohajdáné Bajnok Katalin igazga-
tóhelyettes, Oroszi Katalin, Kárpátiné
Ézsiás Edit és Varga Béláné fogadott min-
ket. A délelõtt folyamán, a játék állomásain
találkoztunk a könyvtár többi munkatársá-
val is.

A csapatépítõ játék elsõ helyszíne a hely-
ismereti gyûjtemény volt, melyben kiemel-
kedõ helyet foglalnak el Gárdonyi Géza mû-
vei. A feladat is hozzá kapcsolódott, a szerzõ
tíz mûvének az õ titkosírása jeleivel írt címét
kellett lefordítanunk. A második feladat
internetes teszt kitöltése volt, melyhez bár-
milyen segítséget igénybe vehettünk. A har-
madik állomáson híres egri alkotók neveinek
és mûveinek párosítása várt ránk. A követke-
zõ két helyszín a könyvtár zenei és idegen
nyelvi gyûjteménye volt, ahol CD-ket keres-
géltünk, és Egerhez, a borászathoz, szõlé-

szethez kapcsolódó idegen szavakat fejtet-
tünk meg a kézikönyvtári állomány segítsé-
gével. A hatodik feladat a Megyeházán ta-
lálható Közigazgatási Szakkönyvtár rejtett
kincseivel kapcsolatos totó volt. Utolsó ál-
lomásunk a Könyvtári Activity volt.

Délután – rövid városnézés után – a me-
gyei pedagógiai intézetben folytatódott a
mûhelykonferencia. Itt Zentai Péterné Ibo-
lya és az egri könyvtárostanárok közössége
várt ránk. A beszélgetés fõ témája Heves
megye összehangolt könyvtári szolgáltatás-
fejlesztése volt, melynek kapcsán tájéko-
zódhattunk az intézet közmûvelõdési és is-
kolai könyvtárakkal konzorciumban nyertes
– TÁMOP 3.2.4-8/1-2009-0056 „Tudásde-
pó-Expressz” A könyvtári hálózat nem for-
mális és informális képzési szerepének erõ-
sítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
– pályázatáról. Betekintést nyertünk néhány
olvasáskultúra-fejlesztést célzó kezdemé-
nyezésbe. Hallhattunk többek között egy
rendhagyó irodalomóráról, mely Szabó
Magda munkásságát mutatja be, és láthattuk
azt a multimédiás CD-ROM-ot is mely a kö-
telezõ és ajánlott irodalom iskolai és iskolán
kívüli feldolgozásához nyújt hasznos segít-
séget.

Újabb ismeretekkel, módszerekkel gaz-
dagodva tértünk vissza Budapestre, ahová
szeretettel várjuk õsszel az egri könyvtáro-
sokat, akár csapatépítésre is. ■
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I s k o l a i  k ö n y v t á r o s o k  í r t á k
Csapatépítés, kapcsolatteremtés mint a könyvtáros iránti elvárás

✒✒    Murányi Adrienn



2009 õszén, egy hosszan tartó együttgondol-
kodás és sok közös tevékenység után, a
Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pálya-
választási Intézet és a Könyvtárellátó
Nonprofit Kft. együttmûködési megállapo-
dást írt alá. Mindkét fél célul tûzte ki a pe-
dagógusok, szülõk és diákok jobb informá-
lását a könyvek és egyéb ismerethordozók
friss hazai kínálatáról. E mellett kiemelt je-
lentõséget kapnak az iskolai könyvtárak,
amelyeknek gyarapítására az utóbbi évek-
ben egyre kisebb források állnak az intéz-
mények rendelkezésére. 

A MFPI Pedagógiai Szakkönyvtára,
amely egyben tankönyvbemutató hely is,
szívesen adott helyet annak a válogatásnak,
amelyet a fenti célok alapján állítottak ösz-
sze. A hangulatos teret a Könyvtárellátó
Nonprofit Kft. munkatársai rendezték be. 

A kiállított könyvek lefedik a Nemzeti
Alaptanterv valamennyi mûveltségterületét,
valamint a pedagógia, a neveléstudomány
szakirodalmát. A falakon elhelyezett folyó-
irattartókban a Könyvtárellátó Nonprofit
Kft. által forgalmazott, oktatásban jól hasz-
nosítható folyóiratok egy-egy példánya lát-
ható. A számítógép az elektronikus informá-
lódást segíti a KELLÓ nemrégiben megújult
honlapjain, ennek használatához a pedagó-
giai könyvtár dolgozói szívesen nyújtanak
segítséget. 

Megtalálhatók ugyanakkor azok a speci-
ális könyvtári munkát segítõ dokumentu-
mok is, amelyek még sok helyen használa-
tosak.

A kuckóban lehetõség van tehát a komp-
lex tájékozódásra, s arra is mód van, hogy az
érdeklõdõk a helyszínen megrendeljék a do-
kumentumokat, amelyek aztán kedvezmé-
nyes áron, három napon belül az intéz-
ményekbe kerülhetnek.

A KELLÓ Kuckó megnyitóján Kormos
Sándor ügyvezetõ igazgató elmondta, hogy
a vállalkozás újszerû, országosan egyedül-
álló, de talán nem kell sok idõnek eltelnie 
ahhoz, hogy több régióban is hasonló lehe-
tõséget kínáljanak az érdeklõdõknek. 

A KELLÓ Kuckót birtokba vették a fõvá-
rosi könyvtárostanárok, pedagógusok, sõt
már érdeklõdõ szülõ is járt a pedagógiai szak-
könyvtár galériáján, ahol kéthetente frissül a
kínálat. A KELLÓ Kuckó a Mérei Ferenc Pe-
dagógiai és Pályaválasztási Intézet Pedagó-
giai Szakkönyvtárában a nyitvatartási idõben
látogatható (1088 Budapest, Vas u. 8–10.).
Mivel a könyvtár egész nyáron, változatlan
nyitva tartással várja olvasóit, a kuckó is hí-
vogatja a betérõt. ■
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Kuckó, új könyvekkel…

✒✒    Hock Zsuzsanna



Elsõ ízben került megrendezésre a Városhá-
za dísztermében a Mérei Ferenc Fõvárosi
Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó In-
tézet és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. pe-
dagógusoknak szóló konferenciával egybe-
kötött könyvkiállítása és vásárra, amelyet
Germánné Vastag Györgyi, az oktatási bi-
zottság elnöke nyitott meg.

Az elnök asszony megnyitó szavaiban ki-
emelte a könyv, a könyvtár szerepét az okta-
tás folyamatában, legyen az iskolai vagy
nyilvános könyvtár, hiszen mindkét intéz-
ménytípus fontos szerepet játszik az esély-
egyenlõség megteremtésében. Kormos Sán-
dor, a KELLÓ Nonprofit Kft. ügyvezetõ
igazgatója köszöntõjében elmondta, hogy ez
immár a második közös rendezvény, ame-
lyet a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és
Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel kötött
megállapodás alapján, együttmûködve szer-
veznek. A cél azonban változatlan, megszó-
lítani a pedagógusokat, figyelmükbe ajánla-
ni az oktatást segítõ szakirodalmat.

Az elsõ nap délelõttjén A pedagógia ezer
arca konferencia nyitóelõadója, Gombocz
János (SOTE) tanszékvezetõ egyetemi 
tanár, a pedagógus attitûd változásának
szükségességét emelte ki, hiszen a XXI. szá-
zadban átalakult a diákok mindennapi tevé-
kenységi köre, életvitele. Trencsényi László
a több mint százéves Magyar Pedagógiai
Társaság (MPT) sokszínû tagságát, tevé-
kenységét mutatta be. A százhúsz éves múlt-
ra visszatekintõ MPT-t napjainkban is a 

sokszínûség jellemzi, hagyományaihoz mél-
tóan: óvónõ és akadémikus, tanár és kutató
egy asztalnál. A különbözõ irányzatok kép-
viselõi egy közösségben folytatnak dialó-
gust. Pongrácz László, az Oktatási Hivatal
fõosztályvezetõje, elõadásában az országos
mérések tapasztalatainak összegezése alap-
ján elkészült, várható mérési módosításokat
foglalta össze. A legfontosabb fejlesztés már
a legközelebbi jövõben a „hozzáadott peda-
gógiai érték” mutatók körének kibõvítése.
Sajó Andrea, az Országos Széchényi
Könyvtár fõigazgatója, elõadásában arra a
jelenségre hívta fel a figyelmet, hogy né-
hány évtizeddel ezelõtt még nem merülhe-
tett volna fel a kérdés, hogy van-e szerepük
a könyvtáraknak az oktatás folyamatában.
Az elmúlt évek tapasztalata azonban egyre
inkább abba az irányba mutat, hogy a
könyvtár mára a diákok számára mindössze
egy alternatív lehetõség más információfor-
rások mellett. Egyre többször merül fel 
a kérdés, hogyan motiválhatók a pedagógu-
sok, a diákok a könyvtár aktívabb használa-
tára. A nemzeti könyvtár és a pedagógusok
kapcsolatáról szólva elmondta, hamarosan a
tizennyolc év alatti diákok számára is meg-
nyílik a lehetõség, hogy könyvtári órák ke-
retében ismerkedjenek meg féltve õrzött
kincseinkkel. A konferencia záró elõadásá-
ban Kóbor Zoltán, a Gundel TISZK igazga-
tója, a küldõ és befogadó intézmények 
közötti kapcsolat, az együttmûködés lehetõ-
ségeirõl szólt. Kiemelte, hogy az együttmû-
ködés során szem elõtt tartott elvek: a köl-
csönös érdekeltség és a kompromisszumok,
egymás tisztelete és elismerése, a közös ér-
dekek megfogalmazása és nyilvánossá tétele.

A konferenciát kísérõ kiállításon és vásá-
ron a KELLÓ Nonprofit Kft. kínálta köny-
vek fogadták az érdeklõdõket a NAT 
mûveltségterületeinek témakörei alapján vá-
logatva. A pedagógus könyvfesztivál felvo-
nultatott minden olyan kiadványt, ami ma
egy iskolában hasznos, ami a modern mód-
szertani kultúra nélkülözhetetlen eleme. 
A tematikus elrendezésû kiállítás mûvelt-
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✒✒    Bacsó Ildikó



ségterületenként, a nevelés és a tanórán kí-
vüli tevékenységek változatos lehetõségei-
hez rendelte hozzá a jelenleg forgalomban 
lévõ könyveket, CD-ket, DVD-ket. 

A délután elsõ felében kávéházzá alakult
a konferenciatér. Az MFPI munkatársai
(osztályvezetõk) várták a sajtó képviselõit
és az érdeklõdõ látogatókat, hogy bemutat-
hassák az intézetben folyó sokszínû tevé-
kenységrendszert. Elsõként Németh Margit
pszichológus, az agresszió csoport vezetõje
számolt be azokról a kezdeményezésekrõl,
projektekrõl, amelyek az agresszióval, a
konfliktuskezeléssel foglalkoznak. Janza
Károlyné osztályvezetõ lobogó, lendületes
elõadása az SNI gyermekek oktatóinak
nyújtott szolgáltatásokról adott komplex ké-
pet. Südi Ilona és Török József a fõvárosban
alkalmazott, országosan is sok tekintetben
egyedülálló mérési rendszert mutatta be.
Sáfrányné Molnár Mónika a pedagógiai
szakértõk tevékenységrendszerét ismertette.
Stevanyik László a pályaválasztási osztály
szülõknek, pedagógusoknak és diákoknak
nyújtott szolgáltatásait mutatta be.

A kávéházi hangulatot a Dobos C. József
Vendéglátóipari Szakközépiskola diákjai sü-
teménnyel és kávéval teremtették meg. 

E nap zárásaként került sor A könyvtáros-
tanár mint az oktatási intézmény krónikása
pályázat díjátadására is. Az elismerõ okleve-
let három kolléga vehette át: 

Bertha Irma (Árpád Gimnázium) 
Fábián Györgyi (Jaschik Álmos Mûvé-

szeti Szakképzõ Iskola) 
Máté Györgyné (Újhatvani Óvoda és Ál-

talános Iskola)
Itt került sor a Fõvárosi könyvtárinforma-

tika-alkalmazói verseny ünnepélyes ered-
ményhirdetésére is.

A második napon a pedagógus szakmai
szervezetek számára kínált bemutatkozási
lehetõséget a szervezõ. 

Tizenegy szakmai szervezet tartotta fon-
tosnak, hogy megismertesse az érdeklõdõ-
ket az általa képviselt pedagógusok csoport-
jával, tevékenységével. A könyvtárostaná-
rokat Lázárné Szanádi Csilla, a
Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) elnö-
ke képviselte. Elõadásában a KTE céljait is-
mertette: a szakmai támogatás, a szakmai 

ismeretek, információk közvetítése mellett
ez a szakmai elismertség, és minden
könyvtárostanárt segíteni szeretnének egye-
sületi tagként. Kiemelte a könyvtáros-
tanárok szerepét a kompetenciaalapú, 
projektszemléletû oktatásban, hiszen a
könyvtárostanár az a pedagógus, aki ismeri
a tantárgyakat, tisztában van a tanulásmód-
szertannal, az oktatást egyénre szabottan is
képes adaptálni, többféle oktatási stratégiát
alkalmaz, kommunikációs készsége magas
szintû, együttmûködõ partnere az iskolai kö-
zösségnek.

Összegezve az elhangzottakat elmond-
hatjuk, a pedagógusok igénylik a megszóla-
lási lehetõség e formáját, örömmel számol-
nak be a számukra oly fontos szakterület 
jelenlegi örömeirõl, gondjairól, szakmai te-
vékenységükrõl. Többen közülük megfogal-
mazták: szükségesek az ilyen típusú találko-
zások. 

E napon került sor a kiállított évkönyvek
értékelésére, Az év iskolatörténeti krónikája
cím átadó ünnepségére. Szóró Ilona, a
KELLÓ Nonprofit Kft. munkatársa bemu-
tatta a kiállított évkönyvek közül azt a hár-
mat, amelyet a közönség és a szakmai zsûri
is a legjobbnak ítélt. Ebben az évben a Bu-
dai Egyetemi Katolikus Gimnázium, a Köl-
csey Ferenc Gimnázium és a Teleki Blanka
Közgazdasági Szakközépiskola nyerte el 
a címet.

A kétnapos rendezvény zárásaként Hock
Zsuzsanna, az MFPI könyvtárpedagógiai
szakértõje vitte körbe a látogatókat a kiállí-
tott dokumentumok között. A séta célja an-
nak bemutatása volt, miként lehet fejleszte-
ni tudatosan, a komplexitásra törekedve az
iskolai könyvtárakat. Ehhez kiváló lehetõsé-
get nyújtott a KELLÓ Nonprofit Kft. a kiál-
lított kiadványok segítségével. 

A szakértõ kiemelte: az itt látható doku-
mentumok egy iskolai könyvtár alapját is
képezhetik, a „tárlatvezetés” egyszerre állo-
mányelemzés és gyûjtõköri szabályzatkészí-
tés is volt. 

A jelenlévõk örömmel fogadták Jeney
Lajosnak, az Építések Szövetsége Közokta-
tási Bizottsága elnökének javaslatát: legyen
régiónként folyatatása e kezdeményezés-
nek. ■
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VII. 15–17.

IX. 20.

X. 

X. 4–10.

X. 10.

X. 11.

X. 27.

Hely

Jászberény

Nyíregyháza

Baja

Országosan

Kaposvár

Kecskemét

Budapest

Rendezvény

Helyismereti könyvtárosok országos 
tanácskozása

Multimédia az oktatásban

MKE 42. vándorgyûlése

KTE Emlékérem felterjesztési határideje

Iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja

Országos családi könyvtári napok

Könyvtárpedagógia - A könyvtárosképzés
módszertana

Országos családi könyvtári napok, 
zárókonferencia

KTE õszi szakmai nap

Rendezõ intézmény

MKE HKSZ

Nyíregyházi Fõiskola

MKE

KTE

IKSZ

Kaposvári Egyetem

IKSZ, KJMK

KTE 
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www.ktep.hu

osszefogas.kjmk.hu
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