
2007-ben a településünkön nagy tragédia
történt. Leégett a helyi kultúra fellegvára, a
faluház. Egyik nagy veszteségünk az volt,
hogy az intézményben mûködõ 14 ezer kö-
tetes könyvtár is megsemmisült. Csak az ol-
vasóknál kint lévõ könyvek maradtak meg.
Hûséges kölcsönzõink ezeket vissza is szol-
gáltatták.

A község vezetõi már a rettenet óráiban
elhatározták, fel kell építeni újra a faluházat.
A tragédia idején jelentkezett Nagy Ildikó,
egy budapesti hölgy, aki az interneten érte-
sült a tûzesetrõl, és azonnal jelentõs meny-
nyiségû könyvet ajánlott fel nekünk. Ennek
ismeretében határoztuk el, hogy a könyvtár
dokumentumállományát adományok formá-
jában próbáljuk összegyûjteni. Felhívásunk-
ra nagyon sokan jelentkeztek. Az ország
számos településérõl egyházak, tudomá-
nyos, fõiskolai, városi könyvtárak, magán-
személyek, civil szervezetek, a Nagycsalá-
dosok Egyesülete, juttatták el hozzánk az 
értékes új vagy jó állapotban lévõ könyvei-
ket. A több száz csomag, doboz 10–12 ezer
kötet könyvet tartalmazott.

Természetesen az összegyûjtött könyvek
halmaza még nem könyvtár. A legfontosabb
munkafolyamat volt a dokumentumok állo-
mányba vétele. Jómagam egyszemélyes,
tiszteletdíjas könyvtárosként csaknem egy
év alatt tudtam elvégezni az adományozott
kötetek felülvizsgálatát, hagyományos mó-
don történõ beleltározását. A számos doku-

mentumok között könyvritkaságok, magas
szintû tudományos mûvek, ugyanakkor tar-
talmilag elavult kötetek is akadtak. Minden
könyv címlapján díszes bélyegzõvel jelez-
tük az adományozó nevét.

Ezután következett a könyvtár egyes állo-
mányrészlegeinek kialakítása, a könyvek
raktári jelzettel való ellátása. A könyvtár
korszerû helyiségét a faluház elsõ emeletén
alakították ki, ahol sok a természetes fény,
és az olvasói tér mellett egy kis raktárhelyi-
ségnek is jutott hely.

Az olvasótermi állományrészben az ETO
szerint kerültek besorolásra az enciklopédi-
ák, lexikonok, kézikönyvek, a helytörténeti,
az európai uniós és a segédkönyvtári köny-
vek. A felnõtt szakirodalomban alapos válo-
gatást kellett végrehajtani, hogy az egyes 
tudományágakhoz tartozó könyvek a gyûj-
tõkörnek megfelelõ arányban kerüljenek a
polcokra. Egységes választólapok segítik az
olvasót a tájékozódásban. Külön állomány-
részben vannak a régi kiadású, értékes köte-
tek.

A felnõtt szépirodalomban is hasonló volt
a helyzet. A többpéldányos könyvek számát
csökkentve, külön polcra kerültek a krimik,
a verseskötetek, a fiatalok részére a kötelezõ
és az ajánlott irodalom.

A gyermekek részére képeskönyvek, me-
sék, történetek, ifjúsági szépirodalom, köte-
lezõ és ajánlott irodalom témák szerint 
helyeztük el a könyveket. A gyermek szak-
könyveket is az ETO szerint helyeztük el.
Mindkét állományrészlegben ízléses válasz-
tólapokat helyeztünk el.

Terveim között szerepel a dokumentumál-
lomány számítógépes feldolgozása, a köny-
vespolcok bõvítése, a Mese-sarok kialakí-
tása.
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Megnyílt a bodrogkeresztúri Községi Könyvtár

✒✒ Tóthné Nagy Ibolya

„A szép tettek közösök mindazokkal,
akiknek szívekben a jónak érzése
nem idegen.”
(Kazinczy Ferenc)



A munkálatokban Halász Magdolna, a sá-
rospataki Zrínyi Ilona Könyvtár nyugalma-
zott igazgatója segédkezett, amit itt is hálá-
san köszönünk meg. Igyekeztem az ajándé-
kozóknak megköszönni szóban vagy írásban
a nagylelkûségüket. Sajnos vannak olyanok,
akiknek név, cím hiánya vagy egyéb okok
miatt nem tudtam ezt megtenni. Utóbbiakat
itt is megkövetem, bocsánatukat, megértésü-
ket kérem.

Nagy örömünkre 2009. november 3-án
újra megnyílt a könyvtárunk. Reményke-
dem, hogy az itt élõ felnõttek és gyermekek
érdeklõdése, könyvszeretete újból növek-
szik, kellemes órákat töltenek el nálunk.

Köszönet a település vezetõinek, hogy új,
korszerû környezetben elégíthetjük ki a la-
kosság könyvtári igényeit.

Bodrogkeresztúr gyönyörû kis település a
Hegyalján. Ha tehetik, látogassanak el hoz-
zánk, gyõzõdjenek meg arról, hogy az ado-
mányaik jó helyre kerültek, fáradozásuk
nem volt hiábavaló. ■
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Karácsonyi újdonságok a Széchényi
Könyvtártól és a Kossuth Kiadótól

Hat közös kötetet jelentetett meg a karácsonyi
könyvszezonra a Kossuth Kiadó és az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK): az Amor Librorum
reprint sorozatban három újabb hasonmás kiad-
vány jelent meg, s a magyar térképtörténetbe, a
Képes Krónika szakirodalmába, valamint a nemze-
ti könyvtár gyûjteményeinek világába is bepillan-
tást nyújt egy-egy új kötet.

A budapesti könyvbemutatón Monok István, a
nemzeti könyvtár fõigazgatója elsõként az Amor
Librorum-sorozatban megjelent Europica Varie-
tast, Szepsi Csombor Márton eredetileg 1620-ban
kiadott kötetét ismertette, az elsõ magyar nyelvû
útleírásnak nevezve a mûvet. Az OSZK vezetõje
felhívta a figyelmet az Európa országainak földraj-
záról, történelmérõl és szokásairól szóló kötet 
olvasmányosságára, de utalt arra is, hogy a régi
magyar nyelvállapotot tükrözõ könyvet lassabban
lehet olvasni, mint ahhoz a mai közönség hozzá-
szokott.

Magyarország térképtörténeteként is felfogható
Plihál Katalin Magyarország legszebb térképei
1528-1895 címû munkája – mondta Monok István,
aki kiemelte, hogy a kötethez dvd is társul, ame-
lyen bõvebb szöveg és nagyítható képanyag talál-
ható. A könyv az 1528-as Tabula Hungariae címû
Magyarország-térképpel kezdõdik, és mint a fõ-
igazgató elmondta, az olvasó megismerheti belõle
a mûvészi igénnyel készült munkák keletkezéstör-
ténetét, alkotóikat, valamint a térképkészítés kora-
beli módozatait.

A Képes Krónika könyve, amelynek felvételeit
Hapák József fotográfus készítette, az egyik leg-
gazdagabban díszített hazai nemzetkrónika szak-
irodalmát foglalja össze „szakszerû nyelven”,
ugyanakkor a nagyközönség számára is érthetõ
módon. Veszprémy László és Wehli Tünde mintegy
200 fotóval illusztrált munkáját Monok István hi-
ánypótló kötetnek nevezte, hangsúlyozva, hogy a
Képes Krónika számos olyan részlete, díszítése is-
merhetõ meg belõle, amely szabad szemmel nem,
vagy csak alig látható. A fõigazgató hozzátette: a
kötetbõl angol nyelvû kiadás is készül.

Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-
vezérigazgatója a bemutatón kiemelte: büszke ar-
ra, hogy idén is az OSZK-val közös kiadványokat
jelentethetett meg a Kossuth Kiadó.

Emlékeztetett arra, hogy „a ritka, nemes, szép
könyvek” kiadása komoly piaci kockázatot jelent.
„Nincsen biztos piac, nincs szponzor, multi, ami
azt mondja, ebbõl a kötetbõl kérnénk két-három-
ezer darabot” – fogalmazott a kiadó vezetõje.

Az OSZK azon kevés közgyûjtemény közé tar-
tozik, amely képes megmutatni a tulajdonában 
lévõ kincseket – hangsúlyozta Kocsis András Sán-
dor, Magyarország egyik legjobb intézményveze-
tõjének nevezve Monok Istvánt, akinek fõigazga-
tói megbízatása az év végén lejár. ■

(Forrás: www.ujkonyvpiac.hu)


