
megbeszélést a Könyvtári Intézet munkatár-
sa, Bartók Györgyi vezetésével. Fõ témájuk
az Ariel dokumentumtovábbító szoftver
volt, sor került a programmal kapcsolatos
tapasztalatok megosztására, a további fej-
lesztési, együttmûködési lehetõségek átte-
kintésére. 

A konferencia többi résztvevõje a fejlesz-
tõk képviselõivel közösen vitatta meg a fel-
merülõ problémákat, kérdéseket, hozzászó-
lásokon keresztül. Koltay Klára, a DEENK
fõigazgató-helyettese, a MOKKA másik
projektvezetõje röviden összefoglalta az
ODR fejlesztésére vonatkozó terveket, meg-
erõsítve a MOKKA-ODR összevonás té-
nyét. A MOKKA adatbázisára fognak 
ráépülni az ODR továbbfejlesztett szolgálta-
tásai, tehát a rekordokat a MOKKÁ-ba kell
feltölteni, és ha megfelelnek a technikai el-
várásnak, ez hamar megoldható. Reményeik
szerint a következõ évi konferenciára az új
MOKKA már mûködni fog. Megtudhattuk,
hogy a jelenleg regisztrált ODR-használók
tapasztalatainak és igényeinek felmérésére a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár online kérdõívet ad közre. Terve-
zik más adatbázisok bevonását a szolgálta-
tásba, melyek közös felületen lesznek keres-
hetõk, fejlesztik a kérésirányítási rendszert
is. A kérdések sorában felmerült a másolatok
késedelmes számlázásának problémája, ami-
nek megoldására a mobiltelefonon keresztül
történõ fizetést javasolták. Kiderült azonban,
hogy a költségvetési intézmények esetében
ennek megszervezése nem egyszerû. 

Hasznos tapasztalatokkal és jó hangulatú
találkozásokkal, beszélgetésekkel gazda-
gabban hagytuk el a könyvtárat, bízva ab-
ban, hogy egy év múlva majd a fejlesztési
tervek megvalósuló eredményeirõl hallha-
tunk beszámolókat. ■

Megjelent

A József Attila Megyei Könyvtár kiadásában
megjelent a Verselemzések válogatott bibliog-
ráfiája ötödik, bõvített kiadása. A kiadvány a
könyvtár munkatársai által gyûjtött verselem-
zések és elemzéselmélettel foglalkozó tanul-
mányok lelõhelyeit tárja fel 1945-tõl 2006-ig,
elsõsorban a könyvtár gazdag folyóirat- és
könyvállományát felhasználva. Bõvebb infor-
máció: jamk@jamk.hu

„Látjátok feleim…”
Magyar nyelvemlékek a kezdetektõl 
a XVI. század elejéig

A Magyar Nyelv Éve programsorozatában az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár nagyszabású kiállítást rendez
a magyar nyelv középkori emlékeibõl.

A kiállítás a latin nyelvû oklevelekben szórványo-
san megjelenõ magyar szavakkal kezdõdik, s az önál-
ló irodalmi mûvek létrejöttéig és az írás mindennapi
használatba vételéig tart, a magyar nyelvû írásbeliség
történetének mintegy félezer évét mutatva be. A korból
fennmaradt magyar nyelvû írott dokumentumok a
nyelvemlékek, melyek legbecsesebb, s törékenységük
miatt legféltettebb nemzeti kincseink közé tartoznak.

Hasonló nagyságrendû nyelvemlék-kiállítás még
soha sem volt Magyarországon!

Minden kiemelkedõ jelentõségû nyelvemlék helyet
kap a tárlaton: a korai szórványemlékek, mint a Tiha-
nyi Alapítólevél, az elsõ összefüggõ szövegek, mint a
Halotti Beszéd és az Ómagyar Mária-siralom, s szinte
valamennyi magyar nyelvû kódexünk. A kódexek egy
jelentõs része az idõk során külföldre került, s most
lesznek elõször együtt láthatók. A kölcsönzõ országok
közt van Németország, Csehország, Románia, Auszt-
ria és Horvátország. Talán sohasem találkozott még az
elsõ magyar nyelvû bibliafordítás részleteit tartalmazó
úgynevezett Huszita Biblia három különbözõ ország-
ban õrzött, különbözõ korú kézirata, a Bécsi, a Mün-
cheni és az Apor-kódex. 

A kiállításon helyet kapnak a legújabb felfedezések,
és bemutatásra kerülnek a nyelvemlékekkel kapcsola-
tos legfontosabb folyó kutatások is, kihasználva a leg-
modernebb információs technológia adta lehetõsége-
ket. A termekben hatásos installáció és középkori mû-
tárgyak segítik felidézni a kor hangulatát. A reprezen-
tatív nagy kiállításhoz kapcsolódva az idei Kazinczy-
évforduló elõtt a Nemzeti Könyvtár további tárlattal is
tiszteleg. NYELV.EMLÉK.TEREMTÉS – KAZINCZY
címmel a Kézirattár kamara-kiállítása Kazinczy-erek-
lyék révén mutatja be az írott magyar nyelv kezdetei-
tõl a nagy megújulásig terjedõ idõszak összetett hátte-
rét, Kazinczy és a nyelvemlékek viszonyát.

A Magyar Nyelv Évéhez kapcsolódó kiállításaink
megtekinthetõk az Országos Széchényi Könyvtár VI.
emeletén.

Nyitva tartás: 2009. október 29 – 2010. február 28.,
keddtõl szombatig 10.00-tõl 18.00 óráig
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