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Manapság rengeteg új kiadvány lát napvilá-
got. Azonban az írott szövegek, a könyv-
ajánlások 90%-a – ami a kezembe kerül – a
szexrõl, szerelemrõl, csalásról, hazugságról,
ármánykodásról szól. Hazudunk másoknak,
hazudunk magunknak. Becsapjuk a tör-
vényt, becsapunk másokat, becsapjuk saját
magunkat…

Nem érték a tudás, nem érték a munka.
Nincs értéke a pénznek, az erkölcsnek, sõt
az embernek sem. Érték lett a butaság, a kul-
turálatlanság, a fizikai erõfölény, a bûnözés:
ha valami nincs, elvesszük mástól – attól,
akinek van. Alkoholba, narkotikumba fojt-
juk bánatunkat, örömünket. Errõl szólnak a
könyvek, a tévé, a rádió, az újságok, még 
a „vízcsapból is ez folyik”.

Milyen világban élünk ma, 2009-ben Ma-
gyarországon? Hol vannak a klasszikus érte-
lemben vett értékek? Hová lett az egymás
iránti tisztelet, megbecsülés? Hová lett a
mûvelt, társadalmat építeni akaró emberek
sokasága, akik a fejlõdést szándékozzák
szolgálni? Miért romboljuk le azt, amit vala-
ha felépítettünk? Miért érezzük jól magun-
kat az egyre sivárosodó közegben? Mire ne-
vel az iskola? Mire neveljen az iskola? Mire
nevelnek/neveljenek a könyvek? Arra, hogy
szexbõl, szerelembõl, csalásból, hazugság-
ból, ármánykodásból áll az élet – ma, 2009-
ben Magyarországon és a világban?

Ahhoz, hogy ne a „XXI. századi közép-
kor” felé haladjunk, a század fordulója elõtt
két nagy horderejû dokumentum született.
Ezek javaslatokat tartalmaznak a felnõttkori
tanulásra, és az egész életen át tartó mûvelõ-
dés jelentõségét vizsgálják. Az egyik az Eu-
rópai Bizottság Tanítani és tanulni, a tanuló
társadalom felé címû Fehér könyve (White
Paper on Education and Training. Teaching
and Learning. Towards the Learning
Society), amely 1996-ban jelent meg az
egész életen át tartó oktatás és képzés euró-
pai éve alkalmából. A másik fontos mû az

A tanulás rejtett kincs (Learning: The
Treasure Within) címû jelentés.1

A tanulás soha meg nem szûnõ folyamat,
amely az élet folyamán sokirányú tapaszta-
latokkal egészül ki. Különösen fontosak
lesznek a jövõben a munkatapasztalatok,
mivel a munka egyre inkább elveszti rutin-
jellegét, maga is tanulási környezetté válik.2

Mindezen gondolatok megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges az olvasni tu-
dás, az értõ olvasás megfelelõ szintû mûve-
lése minden korosztályban.

Olvasáskutatók évtizedek óta kongatják a
vészharangot az olvasási kedv csökkenése mi-
att. Nemzetközi és hazai vizsgálatok támaszt-
ják alá, hogy a technika fejlõdésének eredmé-
nyeként megjelenõ új eszközök következtében
egyre kevesebbet olvasunk. A XVI. századtól,
a Gutenberg nevével fémjelzett találmány
megjelenésével, az írott dokumentumok jelen-
tõsen megsokszorozódtak, minek következté-
ben nagyobb mennyiségben s több helyre 
eljuthattak. Ez az olvasás népszerûsödését,
terjedését eredményezte. Ezáltal a sötét tudat-
lanságból a tájékozottság felé tehettek lépése-
ket azok, akik az olvasás csodálatos rejtelme-
iben kívántak elmerülni. Majd az olvasási
kedv a tévé, a rádió, a videó, a számítógép
megjelenésével csökkenni kezdett. A Guten-
berg-galaxis válságba került – mondják a
szakemberek. A XX. sz. közepétõl hazánkban
Nagy Attila, Gereben Ferenc, Katsányi Sán-
dor, Vidra Szabó Ferenc, Kamarás István,
Lõrincz Judit és még sokan mások kutatásai
bizonyítják, hogy egyre kevesebb idõt fordí-
tunk olvasásra, s többet nézünk tévét, számító-
gépezünk, hogy baj van az értõ olvasással, s
egyáltalán az olvasni tudással. Megjelent egy
új fogalom, a funkcionális analfabetizmus fo-
galma, mely meggátolja a XXI. sz. emberét a
boldogulásban. De valóban ennyire vészes a
helyzet? Vajon valóban lehet boldogulni ma, a
digitális galaxis korszakában (amikor az egész
világ kitárulhat elõttünk) olvasni tudás nélkül?
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M û h e l y
Az olvasás a tudás szolgálatában?
1. rész. Az olvasás múltja, jelene, jövõje…

✒✒    Tóth Zsuzsanna



Napjainkban egyre hangosabban zúg a
harang. Az olvasás ügyét szívükön viselõ,
tenni akaró és tenni tudó szakemberek, szer-
vezetek, a média egyre nagyobb erõfeszíté-
seket tesznek annak érdekében, hogy a
funkcionális analfabéták számát visszaszo-
rítsák, hogy az olvasást ismét az örömteli,
kedvelt idõtöltések sorába emeljék, s ezáltal
az elsivárosodó, elszürkülõ életvitel helyett
az élet apró örömeit is észrevevõ, boldog
pillanatokkal ajándékozzák meg magukat
azok, akik könyvet vesznek a kezükbe.

Az olvasás megtanítása és megszeretteté-
se az iskola feladata. És a családé. Fontos a
személyes példamutatás. De milyen példát
kövessen az a gyerek, aki folyton a tévé elõtt
ülõ, a programdömpingbõl saját maga által
választott, gyakran értéket nem képviselõ
mûsort élvezettel nézõ szülõt lát – a kezében
könyvet tartó, elmélyülten olvasó szülõ he-
lyett? S vajon teljes biztonsággal kijelent-
hetjük-e, hogy a médiából nem juthatunk
hasznos és értékes információhoz? „Új em-
bertípus van […] kialakulóban, olyan 
embertípus, amely tudását a hálózaton, a
multimédia-alapú globális programok révén
szerzi, kiválóan ért a számítógéphez, tökéle-
tesen eligazodik az Internet-dzsungelben,
minden információt meg tud szerezni, amire
szüksége van, pragmatikus, nem olvas, nem
elvont fogalmakban gondolkodik, szókincse
minimális, érzelmi élete – ha van – nagyon
redukált.”3 „A homo sapiens mellett megje-
lenik a homo informaticus, az információs-
kommunikációs technika fejlõdésének 
köszönhetõen. […] a televízióval és a szá-
mítógéppel a robbanó hangnál és az áram-
ütésnél kíméletesebb, de talán sokkal hatá-
sosabb módszert találtak ki a könyv – és a
természet – megutáltatására.”4 – nyilatkozza
Fülöp Géza.

S valóban, az olvasás lassan kimegy a di-
vatból. „Az olvasás lassan luxus lesz. 
A könyv pedig kevesek játékszere […] az
olvasó népbõl […] könyvnélküli nemzet
lesz belátható idõn belül” – mondta Gyõrffy
Miklós, A szólás szabadsága c. mûsor veze-
tõje 2006. augusztus 14-én.5 Ez nem új ke-
letû probléma.

Olvasni öröm!? Olvasni jó, olvasni öröm,
ha az olvasót belsõ motiváció fûti, tud olvas-

ni, önként, szívesen vállalkozik rá, napi
rendszerességgel olvas, pihenést, kikapcso-
lódást jelent számára, beszélget az olvasot-
takról, véleményt cserél valakivel.6

De miért nem olvas a gyerek? Különbö-
zõ felmérések az olvasási készség vissza-
esésérõl tanúskodnak. Bár gyerekeink nem
analfabéták, ismerik a betûket, hosszabb
szövegek olvasására mégsem vállalkoznak,
mert az olvasás nem vált rutinszerûvé,
ezért megterhelõ számukra. Csak akkor ol-
vasnak, ha muszáj, szórakozásból nem
vesznek könyvet a kezükbe. „Itt persze be-
zárul az ördögi kör, mivel olvasási rutint
csak olvasással lehet szerezni.” – írja
Benczik Vilmos is.7

Az 1985/86. évi országos reprezentatív fel-
mérés adatai szerint Magyarországon a 
18. életévét betöltött felnõtt lakosság 5,3%-a
egyáltalán nem olvas – funkcionális analfa-
béták; 6,5% félanalfabéta: csak napilapokat
olvas. Számuk megközelítõen azonos, össze-
sen mintegy egymillió fõ. Az 1986. január 
1-jén regisztrált 7,64 milliós népességnek
mintegy 1/8 részét teszik ki.8 Tehát a funkci-
onális analfabéták tudnak ugyan olvasni, de
mivel az iskolai tanulmányok befejezése után
nem gyakorolták az olvasást, felnõtt koruk-
ban egyáltalán nem, vagy csupán alig olvas-
nak valamit. Olvasásuk csak a legszüksége-
sebb információk megszerzésére szorítkozik
(utcai feliratokra, használati utasításokra, a
félanalfabéták esetében legföljebb az újságol-
vasásra). Ezek az emberek hátrányba kerül-
nek olvasó társaikkal szemben.9

Miért olvas(na) a gyermek? Mert kíváncsi
a világ dolgaira, lelki problémáira keresi a
választ, unatkozik. „Az ember […] valami-
hez, valami helyett vagy valami ellen olvas,
az olvasás válasz valamire, valami hiányra,
kérdésre, mozgatóra.”10

Azoknál a tanulóknál, akik ritkán, keveset
olvasnak, az olvasásértés színvonalának
csökkenése, a tanulás eredményének romlá-
sa várható, aminek következménye a to-
vábbtanulási esélyek gyengülése. Ez a peri-
fériára szoruló diákok számának gyarapodá-
sával is közvetlen összefüggésben áll.11

„Milyen jövõ vár a könyvtárakra és a ha-
gyományos papíralapú információhordo-
zókra a számítógépek világában? Mi köti
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össze az információs forradalmat a hagyo-
mányos információközlési módokkal? Ez az
olvasás. Az olvasás az információszerzés
legfõbb eszköze. Az olvasási készség, az ér-
tõ olvasás fejlesztése Magyarországon külö-
nösen sok feladatot ró a könyvtárakra és az
iskolákra egyaránt. Kiemelten hangsúlyos
szerepet kap az olvasás megszerettetése.

A tudásalapú társadalom megteremtésé-
hez az út az élethosszig tartó tanuláson át
vezet, melynek megvalósítása az olvasás se-
gítségével történhet.”12

Olvasni kell! Az olvasás segítségével tör-
ténhet az élethosszig tartó tanuláson át a tu-
dásalapú társadalom megteremtésének meg-
valósulása is. A magyar lakosság egy része
nem készült fel arra, hogy önállóan képes
legyen új ismeretek megszerzésére, aminek
a legfõbb akadálya a nem megfelelõ olvasá-
si készségükben keresendõ. Komoly kihívás
tehát az iskolák és a könyvtárak számára az
olvasási készség fejlesztése, ugyanis a társa-
dalom önmegújító képességét az olvasással
lehet megvalósítani. Ehhez alapvetõ fontos-
ságú, hogy az információhoz való hozzáfé-
rés mindenki számára lehetségessé váljék,
ugyanis a hátrányok jelentõs részének okai
az információhoz való hozzá nem férésben,
illetve a megszerzett információk nem meg-
felelõ használatában keresendõk. A lakossá-
got, így a diákokat is fel kell készíteni arra,
hogy képesek legyenek az önálló informá-
ciószerzésre és az információk értelmezésé-
re, ami fõként olvasással történik.13

Az olvasás alapvetõ mozzanata az értel-
mezés. Az irodalmi, költõi szöveg nyújtja a
leghálásabb anyagot az olvasás gyakorlásá-
ra, s egyben csiszolja, finomítja a gondolko-
dás, a nyelvi kifejezés eszközeit is.14

A társadalom megítélésének egyik fok-
mérõje a kulturális színvonal. A társadalom-
nak és a társadalom tagjainak egyaránt érde-
ke e szint emelése, aminek elsõ állomása az
olvasás. Fontos tehát, hogy könyvet szeretõ
és értõ gyerekeket neveljünk, akiknek nem-
csak tudása gyarapszik, hanem személyisé-
ge is gazdagabbá válik ezáltal. „Az olvasóvá
nevelés már a kisgyermek megszületése
elõtt, az anyaméhben megkezdõdik. Kutatá-
sok bizonyították, hogy a gyermek intelli-
genciájának 50%-a már 4 éves korára kiala-

kul. Ebben az idõszakban a legnyitottabb
ugyanis a gyermek bárminemû befogadásra.
Ekkor utánoz is a legintenzívebben. Ha kör-
nyezetében olvasó embereket (felnõtteket,
gyerekeket) lát, azt fogja utánozni, az lesz a
követendõ minta, környezete hatására tanul
meg olvasni mindenféle ösztönzés, kénysze-
rítés nélkül.”15

„Az olvasás igen gazdag lélektani problé-
makör. Többek között olyan kérdéseket foglal
magába, mint hogy mi az olvasás motiváció-
ja, milyen érzelmi és tudati állapotot jelent az
olvasás, milyen kielégülési módok, közvetlen
lélektani hatások játszanak szerepet benne,
vagy milyen pszichológiai tényezõk határoz-
zák meg az olvasmányok jellegét. Olvasás
történhet információszerzés (pl. sajtótermé-
kek olvasása) vagy tanulás (pl. szakirodalom,
tankönyv olvasása) érdekében is, ilyenkor az
olvasás racionális tevékenység, a személyiség
Én-részét, gondolkodási funkcióit veszi
igénybe… Mai pszichológiai ismereteink
szerint az olvasás komplex pszichológiai tel-
jesítmény, a személyiségfejlõdés során ki kell
alakulniuk az olvasás iránti igényeknek és az
olvasás szokásainak.”16

Mit tehet a könyvtár az olvasóvá
nevelés érdekében?
Mit tehet a könyvtár a tudásalapú társada-
lom tagjainak olvasóvá nevelése érdekében? 
Állományával, szolgáltatásaival kulturált
környezetben megteremti a lehetõséget a
mûvelõdésre. Friss, naprakész információk
szolgáltatásával hozzásegíti a felhasználót
az élethosszig tartó tanuláshoz, az „életre ta-
nuláshoz”, a szabadidõ hasznos eltöltésé-
hez. A hazai és nemzetközi tudáshalmaz
korlátlan és szabad hozzáférésének biztosí-
tásával lehetõséget teremt a gazdaságban, a
piacgazdaság kérdéseiben való eligazodás-
hoz. A hátrányos helyzetû felhasználókat
bevezeti az információszerzési technikák el-
sajátításába, megmutatja az információk fel-
használási lehetõségeit. Ízlésformáló, kultú-
raközvetítõ szerepet tölt be.17

A könyvtár tehát teret ad a tudásalapú tár-
sadalom tagjainak a mûvelõdésre, az önmû-
velésre, a szabadidõ hasznos eltöltésére.
Szervezhet a tanulók számára különbözõ
foglalkozásokat, pl. mesedramatizálást. Ah-
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hoz, hogy a gyerekek elõ tudják adni a dara-
bot, bele tudják élni magukat a szereplõk
helyzetébe, meg kell ismerkedniük a mesé-
vel. Ennek elsõ állomása az önálló olvasás.
Ezt követõen a spontán megnyilatkozások 
alkalmával megbeszélhetjük, hogy kiben mi-
lyen érzéseket, gondolatokat váltott ki a tör-
ténet. Milyennek ítélték meg az egyes sze-
replõk jellemvonásait? Követendõnek vagy
elutasítandónak ítélik-e meg, s miért? He-
lyesnek vagy helytelennek tartják-e a csele-
kedeteiket? Miért? Kivel tudnának azonosul-
ni? Miért? Milyen színeket alkalmaznának a
megjelenítéshez? Miért? Milyen kifejezése-
ket használnának az egyes szereplõk meg-
szólaltatása alkalmával? És így tovább…

A részletes megbeszélés rengeteg lehe-
tõséget rejt magában. Fejlõdik a gyerek 
gondolkodási képessége, kreativitása, lé-
nyeglátása, szókincse, kifejezõkészsége,
formálódik ízlése, erkölcsi ítélõképessége,
humánusabbá válik társaival és a felnõttek-
kel szemben egyaránt. Mindezek mellett a
mozgáskoordinációjában, valamint a meg-
osztott figyelmében is pozitív elmozdulás
következik be.

Ha örömét leli ebben a tevékenységben,
nem lesz nehéz rávenni arra, hogy akár önál-
lóan is adjon választ az elõbb felsorolt kér-
désekre, amikor mesét, történetet olvas. Ter-
mészetesen nem szabad magára hagynunk a
gyereket, meg kell vele beszélnünk a gondo-
latait, s ha szükséges, a helyes irányba kell
terelnünk. Ha megfelelõen tesszük, innen
már könnyû dolgunk lesz. A tanuló maga is
keresni fogja az alkalmat az önálló olvasás-
ra, s ami még fontosabb, az önálló értelme-
zésre, feldolgozásra.

Írhatunk ki – akár többfordulós – pályáza-
tokat is, melyek irányulhatnak pl. konkrét
szövegek (mesék, könyvek) elolvasására,
melyekhez kapcsolódóan a gyerekeknek ér-
dekes, játékos feladatokat kell megoldaniuk.
Az összeállításnál figyeljünk arra, hogy mi-
nél több képesség, készség fejlesztésére sor
kerülhessen.

Különösen hasznosnak ítélem meg a
gyûjtõmunkához kapcsolódó feladatokat.
Egy adott témához kell a tanulónak minél
több információt összegyûjtenie az informá-
cióhordozók széles skálájának felölelése

mellett. Ez rendkívül fejlesztõ hatású. A te-
vékenység végzése során a tanulónak sze-
lektálnia kell az információhalmazban. Mér-
legelnie kell, hogy a téma szempontjából 
értékes, hasznos, ill. friss-e a megtalált in-
formáció. Ez értõ olvasás nélkül nem megy.
Ezt követõen ki kell emelnie a lényeget. Kü-
lönbözõ jegyzetelési technikákat tanulhat
meg. Fontos, hogy ne feledkezzen meg a
forrás megjelölésérõl – ezzel is irányíthatjuk
arra, hogy mások munkáját értékelje. A pla-
gizálás erkölcsileg elítélendõ! Ösztönözzük
arra, hogy a megtalált információhalmazt
értelmezze újra, alkossa meg saját vélemé-
nyét. Mindezt támassza alá saját tapasztala-
taival. Ez nem könnyû, nagyon komplex fel-
adat. A gyereknek egységes rendszerben
kell látnia a témáját, észre kell vennie az
összefüggéseket, melyek más területekhez
kapcsolják azt.

Minél több hasonló jellegû feladatot old
meg a gyerek, annál jobban fejlõdik a világ-
látása”, a szemlélete, ezáltal magabiztosab-
bá is válik.

Mit tehet a szülõ az olvasóvá neve-
lés érdekében?
Az olvasás megszerettetése, a könyvek irán-
ti érdeklõdés felkeltése a szülõknek, peda-
gógusoknak és a könyvtárosoknak egyaránt
feladatuk. A család kultúraközvetítõ, szoká-
sokat, vélekedéseket, ízlést alakító és átadó
funkcióját kellene a közoktatási és közmû-
velõdési intézményrendszernek komolyab-
ban vennie, s céljai eléréséhez partnerként
elsõsorban a családot megnyernie.18

Aki a könyvet szereti, sohasem lehet egé-
szen boldogtalan. Mert sohasem lesz egé-
szen magányos. Mindig körülveszik az örök
barátok. Talán azért is olyan pesszimisták,
búval béleltek hazánk mai fiai és lányai,
mert keveset olvasnak…19

Jó példával kell elöl járni. Ha a szülõ
gyermekével még pici korában leül mesét
olvasni, képeskönyvet nézegetni, s a gyerek
azt látja, hogy a család tagjai olvasással kap-
csolódnak ki, megbecsülik a könyveket,
nagy valószínûséggel követni fogja szülei
példáját. Jó mintát kell mutatni a felnövekvõ
nemzedék számára.
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Ne feledjük: nem elegendõ csak olvasni,
az olvasottakat meg is kell beszélni, értel-
mezni kell. A megbeszélés alkalmával fejlõ-
dik a gyermek szókincse, erkölcsi ítélete,
ilyenkor tudjuk igazán nevelni õt, észrevét-
lenül is.

Van jövõje az olvasásnak?
Az olvasás – szerencsére – sok ember szá-
mára szellemi élményt, kimeríthetetlen
örömforrást jelent. Az olvasni szeretõ em-
bert ezért meghitt, igaz barátság fûzi a köny-
vekhez. Számára a könyv érték, igazi kincs,
szellemi táplálék. Sajnos napjainkban egyre
kevesebbeket érint meg az élményt nyújtó
olvasás öröme.

Igen, az olvasásnak van és mindaddig lesz
is jövõje, amíg kommunikálni képes, beszél-
ni és olvasni tudó, egymással szociálisan
érintkezni vágyó ember él a földön.20

Összegzés
Nehéz idõket élünk 2009-ben Magyarorszá-
gon és a világban. Válságban van a gazda-
ság, válságban a társadalom, válságban a
kultúra, az oktatás, válságban van az olva-
sás. Pedig az olvasás az alapja mindennek.
Olvasás nélkül – értõ olvasás nélkül! – nem
fejlõdik a gazdaság, nem fejlõdik a társada-
lom, nem gyarapíthatjuk ismereteinket, nem
fejlõdik személyiségünk, ízlésünk, csak ro-
hanunk elõre. De hova?

Ma, a XXI. században, a tudás alapú tár-
sadalom a cél. Információs szupersztrádák-
ról beszélünk, világhálózaton közlekedünk,
de gyakran megfeledkezünk arról, hogy
mindez nem létezik olvasás, olvasni tudás,
gondolkodás nélkül. Nem tudjuk, hogy mi-
lyen új technikák jönnek, de az biztos, hogy
az olvasás és írás képessége – amíg ember
él a Földön, addig – alapvetõ fontosságú
lesz.

Hívhatunk egy intézményt információs
központnak, beszélhetünk tudás alapú társa-
dalomról, lehet a technika bármilyen fejlett,
de olvasni, írni, gondolkodni akkor is tudni
kell. Az írott szónak jelentõsége volt min-
dig, az van ma és lesz a jövõben is.

Az olvasási készség csiszolása, az olvasás
iránti érdeklõdés elmélyítése nem egy peda-

gógus vagy tantárgy feladata, iskolarendsze-
rünk egészében folyamatosan annak érdeké-
ben kellene dolgozni, hogy ez a tudás min-
denkinek alapvetõ emberi joga legyen.

S nekünk – pedagógusoknak, könyvtáro-
soknak, kutatóknak stb. –, akiknek a kezé-
ben van ezen információk átadásának, a 
tanításnak a lehetõsége, ne csupán lehetõsé-
günk, hanem egyben kötelességünk is 
legyen az emberek, a felnövekvõ ifjúság tu-
datának formálása!

Ne feledd: „[…] mindegy hogy mit, de
olvass!”21 – mert az olvasás a mindenkori
tudás alapja. ■
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Könyvtárunk rendszerváltás utáni egyre
csökkenõ forrásait látva a rendezvények he-
lyett inkább egyéb könyvtári feladatokra
koncentráltunk, mindössze az anyagi forrá-
sokat nem igénylõ, szellemi kapacitásainkat
kihasználó könyvtári órák, a Kazinczyról el-
nevezett „szép magyar beszéd” verseny, a
mások által szervezett, befogadott rendezvé-
nyek, illetve a pályázati forrásból megvaló-
sított programok maradtak. Tiszafüred a bõ-
vülõ idegenforgalom számára a nyári ren-
dezvények egyre szélesebb választékát kí-
nálja. Tavasztól õszig jóval kevesebb a ren-
dezvény, ezért a helyi lakosság számára
nagy szükségét láttuk-látjuk a színvonalas
könyvtári programok megszervezésének. Az
utóbbi esztendõkben sikerült külsõ források
és szponzorok bevonásával, országos prog-
ramokhoz kapcsolódva megújítani ezt a te-
vékenységet. 

Még a Nagy könyv program elõtt elkezd-
tük a helyi Fõnix Televízióban könyvajánló
sorozatunkat, amelyben elõbb mi, könyvtá-
rosok, majd olvasóink, végül az erre jelent-
kezõ nézõk beszéltek kedvenc könyvükrõl,
mondták el kedves verseiket. Jelenleg há-
rom helyi televízió mûködik és két helyi lap
jelenik meg városunkban. Számukra kime-
ríthetetlen kincsesbányát jelent helyismereti
gyûjteményünk, cserébe gyakran bemutat-
ják munkánkat, beharangozzák programja-
inkat, tudósítanak rendezvényeinkrõl, új
könyveinkrõl, ami számunkra nagyszerû
marketinglehetõséget jelent. Kollégáink
rendszeresen megjelennek helyismereti cik-
keikkel a helyi sajtóban. 

Egyre bõvülõ választékkal kapcsolódunk
be az õszi könyvtári hét rendezvényeibe,
együttmûködve megyei könyvtárunkkal.
2009-ben anyagi gondjaink ellenére is igye-
keztük kínálatunkat bõvíteni és minden kor-
osztályt „megszólítani”. Találtunk új támo-

gatókat (Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat, bank, vállalkozó) is a régiek mel-
lé, akikkel sikerült tartós kapcsolatot,
együttmûködést kialakítanunk. Megalakult
a nyugdíjas pedagógusok klubja. Egyik leg-
szebb tavalyi rendezvényünk volt az általuk
a költészet napjára szervezett Radnóti-em-
lékprogram, ahol két magyartanár emléke-
zett meg a költõrõl, illusztrációként komoly-
zene és a résztvevõk által elszavalt kedvenc
Radnóti-versek színezték a mûsort. Az év el-
sõ felében a helyi és környékbeli makett- és
modellkészítõk kiállítását szemlélhették és
elõadássorozatát hallgathatták meg a hobbi-
juk iránt érdeklõdõ olvasóink.

Az Internet Fiestán az érdeklõdõ olvasó-
inkat próbáltuk tájékoztatni a világháló
használatáról, lehetõségeirõl és az elektroni-
kus ügyintézésrõl, a gyerekek netpárbajoz-
tak. Az ünnepi könyvhétre kapcsolatainkat
felhasználva mindig ismerõseinket, illetve
tiszafüredi születésû és gyökerû alkotókat
igyekszünk meghívni, akik nem kérnek tisz-
teletdíjat. Így volt vendégünk korábban Pop-
per Péter. 2009-ben a helyi gyökerekkel ren-
delkezõ Várkonyi Endre Aranytollal kitünte-
tett újságírót önéletrajzi kötetének bemuta-
tóján üdvözölhettük. Az októberi összefogás
hét keretében Nógrádi Gábor nemcsak
gyermek, hanem felnõtt olvasóinknak is tar-
tott író-olvasó találkozót. Ifj. Beranek Lász-
ló belgyógyász az idõskorban veszélyeztetõ
betegségekrõl beszélt, amirõl felvételt ké-
szített a Városi Televízió. 

A Külügyminisztérium Európai Uniót be-
mutató pályázatán 2003 óta veszünk részt,
minden esztendõben igyekszünk változatos
tematikájú elõadásokat, elõadás-sorozato-
kat, kiállításokat összeállítani. A könyvtári
hét keretében ezúttal Szabó-pap Gabriella, a
kulturális minisztérium nyugdíjas fõtaná-
csosa tartott Kultúrák Európája címmel elõ-
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adást felnõtteknek és rendhagyó osztályfõ-
nöki órát középiskolásoknak. Szûcs Gábor, a
tiszafüredi Projekt Iroda vezetõje a városban
uniós forrásokból megvalósult beruházáso-
kat ismertette, ehhez kapcsolódott fotókiál-
lításunk. 

A pályázaton elnyert képkereteink felhasz-
nálásával fotógyûjteményünkbõl november-
ben híres magyar tudósokról rendeztünk 
kiállítást, kapcsolódva a nagy érdeklõdés
mellett könyvtárunkban lezajlott tudomány
napi esthez, ahol a helyi Kossuth Lajos Gim-
názium kutató tanárai és a Debreceni Egye-
tem elõadói tartottak a Tisza-tó életvilágát
feltáró tevékenységükrõl beszámolót. A ren-
dezvényen bemutatkozott két tiszafüredi
székhelyû országos egyesület.

Programjaink nagy részét a gyermekren-
dezvények alkotják. Az év elsõ felében a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálattal
együttmûködve, szakértõ elõadókkal és
filmvetítésekkel Ne tedd! címen bûnmegelõ-
zõ sorozatot tartottunk általános iskolás osz-
tályok számára. Tavaly szeptemberben meg-
tartottuk a népmese napja alkalmából a 
Benedek Elek mesemondó- és meseíró-ver-
senyt, a takarékossági világnapon általános
iskolás csapatok számára az egyik helyi
pénzintézet által támogatott takarékossági
vetélkedõt szerveztünk. Igazgatónk törté-
nész lévén évente több alkalommal tart álta-
lános és középiskolai osztályok számára
rendhagyó történelemórákat. A legsikere-
sebbnek az egy éve elindult – és azóta is
igen népszerû – családi rendezvényünk, a
Mazsola Játszóház bizonyult, amelyet két-
hetenként szombaton tartunk. Gyermekolva-
sóink 3-tól 14 évesig élvezettel fejlesztik
kreativitásukat, szüleik, nagyszüleik segít-
ségével. A játszóházat a helyi kreatív bolt
tulajdonosa tartja (aki csak az anyagköltség
szerény megtérítését kéri, támogatva ezzel is
minket). 

A felnõtteknek szintén tavaly indítottunk
el három másik állandó programot, melyek
közül az egyik a francia nyelvi kör. Ennek a
körnek a szervezését könyvtárunk magára
vállalta, kihasználva, hogy van ilyen nyelv-
vizsgával rendelkezõ kolléga. Nyelvi kö-
rünk sikeres, hiszen egyre jobban bõvül
mind létszámban, mind korosztályban, és 

térben is, mivel már felvettük a kapcsolatot
más országokban élõkkel is. Az eszperantó
kör alakuló rendezvényén vendégünk volt
Szabó István, az Eszperantó Szövetség elnö-
ke és Nemere István, aki ezúttal régi eszpe-
rantistaként lelkesítette a találkozó résztve-
võit.

Újfajta „olvasótoborzásunk” a helyi idõ-
sek otthonában tartott, szintén tavaly elin-
dult rendszeres könyvbemutató foglalkozás,
amelyet az ott dolgozó programszervezõ be-
vonásával tart kolléganõnk sikeresen. Az
ilyen foglalkozások alkalmával arra is lehe-
tõség nyílik, hogy igény szerint ajánljunk és
kölcsönözzünk számukra könyveket. Aktuá-
lis témákat dolgozunk fel; közöttük a kará-
csonyi népszokásokat, a jeles napokat, meg-
ünnepeltük a kultúra napját. Az idõsek
örömmel és aktívan vesznek részt a számuk-
ra kikapcsolódást jelentõ foglalkozásokon. 

December 8-án tartottuk meg a Török-
szentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyvtár
által vezetett konzorciumunk, a „Nagykun
Tudásdepó Expressz” TIOP 1.2.3/08/01
konstrukcióban nyolc Kelet-Szolnok me-
gyei könyvtár által megvalósítandó projek-
tünk tiszafüredi indító rendezvényét.
Könyvtárunkban kiépült egy 40 számítógép-
bõl álló hálózat, 13 számítógépes oktatóte-
remben ez évtõl lehetõség nyílik alapfokú
számítástechnikai ismeretek elsajátítására,
nyelvoktatásra. A konzorciumi tagokkal
együtt készítjük el a Nagykun Tudástárat.

A 2010-es év nemcsak könyvtárunk szá-
mára lehet még szûkebb esztendõ, mégis re-
ménykedünk, hogy ezeket a programokat
képesek leszünk folytatni, ebben segíthet a
konzorciumunk által elnyert TÁMOP 3.2.4
pályázat. ■
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Mint arról már korábban beszámoltunk,
2008 júliusától 2009 márciusáig felújítási
munkálatok folytak a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem Központi Könyvtárában és Le-
véltárában. A teljesen új megjelenés megva-
lósítása sajnos pénz- és idõhiány miatt nem
történhetett meg, viszont az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium (OKM) támogatásával,
közel ötvenmillió forint értékû beruházással
sor került valamennyi üvegfelület cseréjére,
az épület külsõ hõszigetelésére, a teljes
elektromos hálózat és a vizesblokkok re-
konstrukciójára.

A felújítási munkálatokat követõen a
könyvtár ismét birtokba vehette tereit és biz-
tosíthatta a szolgáltatásokhoz való teljes
hozzáférést különbözõ rendezvényekkel ki-
egészítve.

2009. február 20-án került sor az Elsevier
Kiadó ScienceDirect adatbázisának bemuta-
tására, amely kiegészült a SCOPUS adatbá-
zis megismertetésével.

2009. január-március hónapjaiban a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának kollégái aktív segítséget nyúj-
tottak a Nyugat-magyarországi Egyetemen
oktatók publikációinak (a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagjai számára elõírt) Köz-
testületi Publikációs Adattárba történõ adat-
beviteléhez.

Ezekben a hónapokban készült el a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának honlapján elérhetõ ún. Dok-
tori Értekezések Adatbázisa1, ahol teljes
szöveggel elérhetõk a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetemen 2000-tõl készült doktori disz-
szertációk és azok tézisei.

2009. június 11-én az országban egyedül
a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárában elérhetõ Forest Science
Database (korábban TreeCD) – az erdészet,
az elsõdleges faipar és a kapcsolódó határtu-
dományok szakirodalmát tartalmazó nem-
zetközi adatbázis – használatát bemutató
tréningre került sor, az adatbázis elérhetõsé-
gét biztosító Ovid Technologies budapesti

képviselete által. Az adatbázis 130 ország
75 nyelven írt forrásanyagát tartalmazza
1939-tõl napjainkig. Célunk a szükséges
anyagi forrás megszerzése mellett a jelenleg
csak belsõ hálózaton elérhetõ adatbázis
online elérésének megvalósítása. Mind-
emellett 2010. november 10-éig elérhetõ a
CAB, FSTA és Zoological Record szakiro-
dalmi adatbázis-szolgáltatás az Educatio
Kht. és az Ovid Technologies között megkö-
tött szerzõdés eredményeképpen, illetve to-
vábbra is biztosítjuk az Elektronikus Infor-
mációszolgáltatáson (EISZ) belül elérhetõ
adatbázisok hozzáférhetõségét.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Köz-
ponti Könyvtárában 2009 júniusában kezdõ-
dött meg a teljes könyvállomány leltározásá-
nak folyamata. A leltározás adminisztrációs
munkálatai jelenleg is tartanak.

A 2009. október 5. és 9. között megtartott
Könyvtári napok a Savaria Egyetemi Köz-
pont Könyvtárában címû rendezvény kere-
tén belül Kiss Danuta szakinformátor, a
központi könyvtár munkatársa, Változó
könyvtár a változó világban címmel tartott
elõadást.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Köz-
ponti Könyvtárában 2009. október 8-án ke-
rült sor a Thomson Reuters cég munkatársa,
Elizabeth Pysar angol nyelvû tréningjére az
Elektronikus Információszolgáltatáson belül
elérhetõ Web of Science adatbázisról.

Sikeres volt a központi könyvtárban
2009. október 10-én megtartott, az országos
könyvtári hét keretében meghirdetett, „Kor-
talan” – családi nap címû rendezvényünk,
amely érdekes, tartalmas programokkal vár-
ta a látogatókat: tárlatvezetéssel egybekötött
könyvritkaságok bemutatója volt a könyvtár
mûemlékkönyvtárában; a gyermekek mesét
hallgathattak; a szülõk, nagyszülõk olyan
internetes portálokkal ismerkedhettek meg,
ahol hangos könyveket, meséket, verseket
találhattak gyerekeiknek, unokáiknak; a
vendégek megismerkedhettek a könyvtárral,
megcsodálva a szépen és gazdagon illuszt-
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rált szakmai könyveket; továbbá a Varga Ta-
más, az Erdészeti Múzeum igazgatója által
összeállított képes kiállításon megismerked-
hettek a Nyugat-magyarországi Egyetem
történetével, hagyományaival, a diákélettel
Tompáné Székely Zsófia tolmácsolásában;
az érdeklõdõk megtekinthették a Nyugat-
magyarországi Egyetem vadászati és ma-
dártani gyûjteményeit. A Gyermekudvar
szervezését Bencsik Olga Doborjáni-díjas
tanárnõ és társai a KerekErdei Sport és Sza-
badidõ Egyesület részérõl vállalták.2

Bartha Dénes, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Közgyûjteményi Bizottságának el-
nöke 2009. október 20-ára hívta össze a köz-
gyûjteményi bizottság ülését, amelyre a
központi könyvtár mûemlékkönyvtárában
került sor. A napirendi pontok között szere-
pelt a könyvtárak, levéltárak, múzeum és
gyûjtemények beszámolója az elmúlt egy-
éves idõszakról, az eredményekrõl és nehéz-
ségekrõl, a jövõ feladatairól, lehetõségeirõl.
Javaslat hangzott el az elektronikus doku-
mentumok kérdésére, azaz készüljön hely-
zetelemzés mind a szakdolgozatok gyûjtése,
tárolása, feltárása, szolgáltatása, mind a ka-
rokon fellelhetõ elektronikus dokumentu-
mok mennyisége, félesége, szolgáltatása
kérdésében ún. eKönyvtár létrehozása céljá-
ból. A helyzetelemzés kiterjed valamennyi
tagkönyvtárra, amelyhez az egységes feltá-
rás érdekében Barki Katalin, a Savari Egye-
temi Központ Könyvtárának igazgatója fo-
galmazott meg szempontokat.

2009. október 21-én a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Közgazdaságtudományi Ka-
ra adott otthont az eMagyarország Centrum
és az egyetem központi könyvtára és levéltá-
ra szervezésében megvalósult nyugat-
dunántúli régiós szakmai továbbképzéssel
egybekötött Nyílt nap az eMagyarország
pontokon dolgozó etanácsadók számára cí-
mû országos programsorozat hetedik, egy-
ben záró rendezvényére, azzal a céllal, hogy
a könyvtárakban, teleházakban, mûvelõdési
intézményekben mûködõ, eMagyarország
Pontokon dolgozó, képzett etanácsadók a
gyakorlatban is hasznosítható ismereteket
szerezzenek annak érdekében, hogy a lakos-
ság érdeklõdését felkeltsék, motiválják az
internethasználatra és az elektronikus ügy-

intézésre. A program keretében az etaná-
csadók elméleti továbbképzése mellett az
etanácsadók csoportokba szervezõdve, elõ-
zetesen meghatározott témákban (pl. ügyfél-
kapu, oktatás, kultúra, utazás, pályázat, ál-
láskeresés, kommunikáció, egészségügy
stb.) mutatták be az internet használatában
rejlõ olyan lehetõségeket, amelyek a lakos-
ság mindennapi életvitelében szerepet ját-
szanak, és amelyek megkönnyítik a külön-
bözõ ügyek intézését számukra.3

Az elmúlt egy esztendõ bõvelkedett ese-
ményekben. Ebben ez évben is több könyv-
tár szakos hallgató töltötte nálunk a számuk-
ra kötelezõen elõírt könyvtári gyakorlatát.
Fogadtuk a könyvtárunk iránt érdeklõdõ
külföldi és hazai látogatókat egyénileg és
csoportosan. Tartottunk adatbázis- és
könyvtárhasználati órákat középiskolások-
nak és egyetemünk hallgatóinak egyaránt.

Mindemellett könyvtárunk 2009. május
27-én a televízióban nagy sikerrel futó Be-
ugró címû mûsor és az Akadémia Kiadó tá-
mogatásával 560 000 Ft értékû könyvnyere-
ményt kapott.

Öröm, hogy a gazdasági megszorítások
ellenére is tudott könyvtárunk olyan progra-
mokat szervezni, amelyeken keresztül a
könyvtár kiemelt olvasói csoportjai (okta-
tók, hallgatók, kutatók) mellett a városban,
illetve annak vonzáskörzetében élõk is fel-
keresték intézményünket. A látogatók
egyúttal bepillantást nyertek a hagyományos
könyvtári szolgáltatások mellett könyvtá-
runk sokrétû tevékenységébe, továbbá átte-
kintést kaptak azokról az új szolgáltatása-
inkról, amelyek által próbálunk megfelelni
az új kihívásoknak, igényeknek, alkalmaz-
kodni gyorsan változó világunkhoz. ■

Jegyzetek

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori Értekezések Adat-

bázis elérhetõsége: http://lib.nyme.hu:8080/corvina/opac/

wpac.cgi?database=phdc
2 „Kortalan” – Családi nap a Nyugat-magyarországi Egyetem

Központi Könyvtárában = http://ilex.efe.hu/texthu/plakat2.pdf

(2010. 01. 21. 11 óra 46)
3 Nyílt nap az eMagyarország pontokon dolgozó etanácsadók

számára = http://ilex.efe.hu/texthu/emagybeszamolo.pdf (2010.

01. 21. 11 óra 43)
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2010. január 22-én, a magyar kultúra napján
Bajnok Lászlóné, a Nyíregyházi Fõiskola
könyvtárosa Bibliotéka Emlékérem-díjban
részesült. A rangos elismerés alkalmat ad 
arra, hogy felidézzük a pályán eltöltött 
37 évet. 

Bajnok Lászlóné 1952. augusztus 13-án
született Szakolyban. Érettségi után ma-
gyar-orosz szakra jelentkezett a nyíregyházi
Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolára.
Akkor azonban hússzoros volt a túljelentke-
zés: tizennyolc pontot ért el a megszerezhe-
tõ húszból, ezért nem vették fel. Mûszaki
rajzolóként helyezkedett el. Két évet töltött
a számok és vonalak világában, amikor egy-
szer Berecz Andrásné, a fõiskola könyvtárá-
nak igazgatóhelyettese megkérdezte tõle,
volna-e kedve náluk dolgozni. Azonnal
igent mondott – és nem bánta meg. Így ke-
rült 1973. február elsejétõl az intézmény
könyvtárába, elõbb képesítés nélküli könyv-
tárosként. 1973-ban fõnöke, Merkovszky Pál
beiskolázta az OSZK KMK könyvtá-
rosképzõ szaktanfolyamára: 1976-ban itt
szerzett középfokú könyvtáros szakképesí-
tést. Máig hálával emlékszik tanárai közül
Bereczki Lászlónéra, Ferenczy Endrénére és
Szabó Sándorra; tõlük nemcsak a szaktár-

gyakat tanulta meg, hanem a szakma szere-
tetét is. A tanulást késõbb sem hagyta abba,
ugyanis a Nyíregyházi Fõiskolán szerzett
könyvtárosi diploma után, ötvennyolc esz-
tendõsen, 2010. januárjában fejezte be ta-
nulmányait a Debreceni Egyetemen, ahol
informatikus könyvtárosként végzett. 

Abban, hogy elõbb fõiskolára, majd egye-
temre járjon, nagyban motiválta a hajdani 
sikertelen felvételi. Képesítés nélkül végig-
asszisztálta egykori osztálytársainak fõisko-
lai tanulmányait. Látva az õ diákéletüket,
maga is szeretett volna nappali tagozatos
hallgató lenni. S ha ez akkor nem sikerült,
most megpróbálta pótolni mindazt, amibõl
egykor kimaradt. 

Bajnok Lászlóné, habár valójában tanár
szeretett volna lenni, a könyvtárosságban
megtalálta önmagát. Ez lett az igazi hivatá-
sa. 2001 óta tanít fõiskolai hallgatókat, még-
is úgy érzi, a könyvtárban teljesedhetett ki
igazán. Ez adta számára az örömet a szak-
mában. Tizenegy évig volt kölcsönzõ
könyvtáros, tizenhét esztendõt töltött a 
folyóirat-olvasóban, 2001-tõl pedig feldol-
gozóként tevékenykedik, adatbázist épít, fo-
lyóiratokat szemléz stb.

A könyvtárosi feladatkörökrõl gondol-
kodva úgy érzi, csak az olvasószolgálatban
lehet kiteljesedni. Ott, ahol van mód az em-
berekkel való találkozásra. Minden olvasó:
unikum. Úgy kell vele foglalkozni, hogy
érezze: a könyvtáros õérte van. 

A hosszú pályán megfogalmazódott ben-
ne, hogy könyvtárosnak lenni azért nagysze-
rû dolog, mert rengeteg információ van az
ember kezében. Ezzel az információtömeg-
gel lehet élni, de visszaélni is. A szakma
minden nap tucatnyi újdonsággal kínálja
meg azt, aki fogékony rá. Olyan változások-
kal, amelyek megéreztetik vele, milyen jó
értelmiséginek lenni. 

Ilyen jelentõs változás volt az, amikor az
informatika elérte a könyvtárt. Ekkor meg-
változott a könyvtárosok társadalmi megíté-
lése, de megváltozott a könyvtári dolgozók
könyvtárról való véleménye is. Az idõsebb
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nemzedék hozzászokott a kézi katalógushoz.
A számítógép megjelenésekor a könyvtáros
kicsit elidegenedett az olvasótól. Szinte meg-
szûnt a két fél közötti emberi kapcsolat. El-
tûntek a szemtõl szembeni beszélgetések,
pedig ezek sokat jelentettek a pályán dolgo-
zók számára. A mai fõiskolai hallgatók már
ilyen világban nõttek fel, nem is értik, ha az
igazi értelmiségi létrõl beszél velük az em-
ber. 

Az egyetemen, említi Bajnok Lászlóné,
kétféle könyvtármodellrõl volt szó. A „ha-
gyományos” könyvtár mellett rengeteget be-
széltek az „informatikus” könyvtárról. 
Õ úgy véli, a modern korban, igaz, hogy na-
gyon sok információ megtalálható az inter-
neten, ám a könyv kora, a Gutenberg-galaxis
nem érhet véget. Amíg az embereknek van
igényük a könyvre, addig nem fejezõdhet be
a papíralapú információátadás. Amíg lesz-
nek bibliofilek, addig lesz könyvkiadás is. 
A számítógép nem váltja fel a könyvet. 

A könyvtárosság minden szépsége mellett
Bajnok Lászlóné is érzi, hogy a szakma tár-
sadalmi presztízse alacsony. Ebben az ösz-
szefüggésben alig változott a helyzet a hat-
vanas-nyolcvanas évekhez képest. Bár 
szerinte a könyvtáros nélkülözhetetlen tudás
birtokosa, egy szinten kellene állnia az or-
vossal, a tanárral. Már csak azért is, mert
nélküle nincs tudomány. Az orvos, a mér-
nök, a közgazdász, a jogász munkája elkép-
zelhetetlen könyvtári kutatás nélkül. 
A könyvtáros hídszerepet tölt be az olvasó
és a tudomány, a mûvészet között. Ez a sze-
rep a tájékoztató, az olvasószolgálati mun-
kakörben hatványozottan jelentkezik. Az
emberek velük találkoznak elsõsorban, raj-
tuk keresztül ítélik meg az egész szakmát.
Fontos tehát, kik teljesítenek szolgálatot
ezeken a posztokon.

Bajnok Lászlóné (aki rendkívül büszke
Laci fiára és két gyönyörû unokájára is) el-
mondja: a magyar kultúra napján, Budapes-
ten, felemelõ érzés volt nyíregyházinak len-
ni, hiszen a Bibliotéka Emlékérem-díjat
olyan, Nyíregyházán dolgozó szakemberek
társaságában vehette át, mint Bihari
Albertné, Nagy Lajos Imre, Buda Barna,
Zoltán András és a Nyírség táncegyüttes.

Amikor arra kérem, fogalmazza meg „ars

poeticáját”, elmosolyodik: „Tizenhét éven
keresztül Merkovszky Pál volt az igazga-
tóm, Toldi Gyuláné pedig a közvetlen fõnö-
köm. Szakmailag tõlük kaptam a legtöbbet.
Toldiné Terike ma is példaképem. Tudása,
embersége, segítõkészsége ámulatba ejtõ.
Merkovszky Pál és Toldi Gyuláné a szolgá-
latra nevelt. Ma kivesztek az életbõl az
olyan fogalmak, mint alázat, szolgálat. So-
kan már nem is ismerik õket. Én ma is arra
vagyok büszke, hogy az õ kortársuk, munka-
társuk lehettem. Ars poetica? Talán úgy fo-
galmaznék, hogy a könyvtáros hidat képez
tudás és nem-tudás között. Az olvasó és az
információ között. Ez a hídszerep volt szá-
momra mindig az irányadó…” ■
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Kitüntetések

A magyar kultúra napján Bibliotéka Em-
lékéremmel ismerték el Bajnok Lászlóné
(Nyíregyházi Fõiskola Központi Könyvtár
és Szakirodalmi Információs Központ),
Bendur Istvánné (Piliscsévi Községi
Könyvtár), dr. Bihari Albertné (nyíregyhá-
zi Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár), Faragó Tiborné (kecskeméti
Katona József Megyei Könyvtár), Fátrai
Erzsébet Márta (tatabányai József Attila
Megyei Könyvtár), Fülöp Lászlóné (szé-
kesfehérvári Aranybulla Könyvtár Alapít-
vány), Horváth-Varga Margit (csongrádi
Csemegi Károly Könyvtár és Információs
Központ), Szabó Ferenc (Könyvtári Inté-
zet), Szalai Gáborné (százhalombattai
Hamvas Béla Városi Könyvtár), Szigethy
Magdolna (Nyugat-magyarországi Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyv-
tára) munkáját.

Miniszteri elismerõ oklevelet vehetett át
Gerebenné Tóth Éva (Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár)

Mindannyiuknak szívbõl gratulálunk, 
és további sikereket kívánunk!



A debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Mûvelõdési Központ sajátos
rendezvénynek adott helyet 2009. november
17-én délután 16 órától. A Debreceni Egye-
tem irodalmi alkotóköreinek fiataljai olvas-
ták fel mûveiket társaiknak és a közönség-
nek. 

A program moderátora és egyben egyik
szervezõje Gajdos Ágoston orvostanhallgató
volt, maga is költõ. A felolvasásokat Takács
Miklós egyetemi adjunktus elemzõ értékelé-
se követte, így a közönség könnyebben be-
fogadhatta, feldolgozhatta a hallottakat. 
A két irodalmi kör szereplését egy nem min-
dennapi irodalmi folyóirat, a budapesti Csil-
lagszálló címû lap bemutatása követte. A fo-
lyóirat szerkesztõségi tagjaival Herczeg
Ákos PhD-hallgató beszélgetett. Ezt a gaz-
dag programot a Debreceni Egyetem hallga-
tói javasolták, azaz valódi civil kezdemé-
nyezés helyszíne lehetett a könyvtár.

Kik is voltak a vendégeink? A bemutatko-
zó irodalmi alkotókörök közül a Lehetek Én
is Költõ (LÉK) elnevezésû csoportosulás na-
gyobb múltra tekinthetett vissza, mint a kö-
zel két éve formálódott Debreceni Egyetem
Irodalmi Kör (DEIK). 1998. február 16-án a
LÉK Irodalmi Önképzõkör több mint húsz
alapító taggal megtartotta alakuló ülését a
Kossuth Lajos Tudományegyetem Irodalmi
Intézetének könyvtárában. Vida Virág, az öt-
letgazda, olyan körrõl álmodott, ahol a ta-
gok „külön-külön alkotnak, de munkáikat
megosztják egymással; megtermékenyítik,

beoltják és nemesítik egymás csírázó és ki-
bomló mûvészetét”.1 Kezdetben maga gyûj-
tötte össze az egyetem leendõ „írástudóit”.
Borbély Szilárd író, költõ, drámaíró a kezde-
tektõl segítette munkájukat. A LÉK írókat,
színházi embereket látott vendégül. 
A kapolcsi templomban például felolvasóes-
tet tartottak Karafiáth Orsolyával. Kapcso-
lataikat a nyíregyházi Amfa körrel és a gyõ-
ri Dróttal is ápolták. Napjainkban a fõvárosi
irodalmi körökkel való kapcsolattartás, az
irodalmi lapokban való megjelenés vált fon-
tossá. A Megálló címû antológián kívül egy
újabb kötet megjelentetését is tervezik.2

A LÉK elnöke jelenleg Gajdos Ágoston or-
vostanhallgató.

A LÉK-tagok számára sokszor gondot
okozott az, hogy hol tartsák összejövetelei-
ket. 1998 és 2000 között Uzonyi Ferenc fes-
tõmûvész ajánlotta fel mûteremlakását e cél-
ra. Jelenleg a LÉK a Debreceni Egyetem 
valamennyi karán mûködik. Találkozójuk
számára a Méliusz Központ ideális hely-
színnek bizonyult, mivel a könyvtár épülete
könnyen elérhetõ a Debreceni Egyetem leg-
több kari, kollégiumi épületébõl. 

A DEIK 2008 õszén alakult meg Bancsi
Árpád István egyetemi hallgató vezetésével
egy nyolcadik emeleti garzonlakásban, rá-
adásul úgy, hogy tagjai akkor még nem is
hallottak a LÉK-rõl. „Talán, ha egy évvel
elõbb kezdem meg egyetemista éveim, most
én is LÉK-es lennék… [...] A Debreceni
Egyetem Irodalmi Kör nevében barátsággal
fordulok a LÉK és minden más irodalmi
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szervezet felé, abban a reményben, hogy
céljaink találkoznak, mert akárkik s akárhol
vagyunk, összeköt minket egy közös hit, egy
közös vezérelv, az irodalom iránti szeretet
és alázat köteléke” – írja a DEIK alapítója.3

2009 õszén indították Amúgy címmel inter-
netes folyóiratukat.4 Jelenlegi terveik között
szerepel, hogy minél több rendezvényen ta-
lálkozhassanak az ország irodalmi folyóira-
tainak szerkesztõségeivel. Céljaik megvaló-
sításának egyik lépése volt a Csillagszálló
címû budapesti „kulturális utcalap” szer-
kesztõivel való találkozó a Méliusz Köz-
pontban.

A Csillagszálló címû folyóirat az Oltalom
Karitatív Egyesület formabontó kiadványa.
Azért hozták létre, hogy újszerû módon se-
gítsenek a hajléktalanokon. Azzal támogat-
ják õket, hogy minden eladott lap árának fe-
le a hajléktalan terjesztõt illeti, azaz 200 Ft-
ból 100 Ft-ot az árusító kap. 

A lap címe is az utcai szakzsargonból
ered: a csillagszálló lakói mindazok, akik a
szabad ég alatt töltik az éjszakát. A lap 2006
óta havonta jelenik meg: tematikus számai-
ban szépirodalmi, publicisztikai, szociográ-
fiai írások, esszék szerepelnek. Néha temati-
kus számokkal is jelentkeznek. A 2009. no-
vemberi szám például a sci-fi múltját és jö-
võjét kutatja a magyar irodalomban.5 Ezt az
akkor legfrisebb számot a Méliusz Központ
látogatói is kézbe vehették. Írásaikban közel
négy éve életünk olyan meghatározó élmé-
nyeit dolgozzák föl, mint a gyerek, a kórház,
az iskola, az áldozat vagy az ünnepek. 
„E kérdések mindannyiunk számára fontos
emberi üzenettel bírnak, ám az egyetemisták
és fõiskolások az igényes olvasnivaló mel-
lett szakmai forrásként is hasznosítják a
Csillagszállót” – olvashatjuk az internetes
portálon.6 Ebbõl a mondatból már gyanít-
hatjuk, hogy a lapnak igényes szerzõgárdája
van. A folyóiratban olvashatók többek kö-
zött Bíró Krisztina, Cserna-Szabó András,
Csillag Márton, Dunajcsik Mátyás, Esze
Dóra, Jónás Tamás, Karafiáth Orsolya,
Krusovszky Dénes, Legát Tibor, Mestyán
Ádám, Mézes Gergely, Pálfi Anna, Péntek
Orsolya, Péterfy Gergely, Schüttler Tamás,
Tamás Zsuzsa és Vámos Miklós mûvei. 
A legújabb írásokból a Litera irodalmi por-

tál rendszeresen közöl részleteket, és az
egyes számokat is bemutatja. A folyóirat ar-
chívuma a 2006. októberi számtól kezdve az
interneten is elérhetõ.7

Hogyan segítettünk e sokszínû rendez-
vény megszervezésében, ahol a felolvasóes-
tet egy folyóirat bemutatása követte? A ren-
dezvényrõl olyan szórólapot készítettünk,
amely a meghívón kívül a Csillagszállót is
bemutatta. Ezt megkapták a rendezvény
résztvevõi. A hallgatók is szerveztek közön-
séget, ezért mi inkább azt szerettük volna el-
érni, hogy a folyóirat szerkesztõi szociális
munkásokkal, a hajléktalanokkal foglalkozó
szervezetek képviselõivel is találkozhassa-
nak. A következõ nehézségekkel kellett
szembenéznünk: Debrecenben az igények-
hez képest kevés a szociális munkás, ezért
idõhiány miatt azoknak a hajléktalanoknak a
tartózkodási helyét sem sikerült megállapí-
taniuk, akikrõl tudták, hogy nehéz sorsuk
mellett maguk is amatõr költõk, írók. A haj-
léktalanok számára fenntartott szálláshelye-
ken dolgozók nem tudtak olyan személyt el-
küldeni a rendezvényre, aki külsõ megjele-
nésével erre alkalmas lett volna. A szociális
gondozók közül többen úgy gondolták, ha
meleg étellel várjuk a hajléktalanokat, akkor
azok biztosan betérnek a könyvtárba (erre
azonban nem volt lehetõségünk). Az alapít-
ványok, civil szervezetek munkatársai, 
szociális munkások közül többen is úgy
érezték, hogy az újságárusítás a lehetõ leg-
haszontalanabb módja a hajléktalanok segí-
tésének, mert a hajléktalan azonnal italra
költi a bevételt. A Csillagszálló címû folyó-
irat szerkesztõivel ezért nem kívántak ta-
lálkozni. A Méliusz Központban a Csil-
lagszálló szerkesztõségi tagjai hasonló
problémákat tártak a közönség elé. Elmond-
ták, hogy irodának csak jóindulattal nevez-
hetõ, kicsi szerkesztõségi szobájukban min-
dig megkínálják valamilyen harapnivalóval
a hozzájuk betérõket. Budapesten is akad-
nak terjesztési gondok, de szerencsére min-
dig találnak olyan szociális gondozót, akivel
együtt tudnak dolgozni és olyan hajléktalant
is, aki már várja a következõ számot. 

Mit tanultunk a felolvasóestbõl? Elsõsor-
ban azt, hogy a felolvasásra kerülõ mûveket
mindig érdemes projektorral kivetíteni vagy 
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legalább nyomtatásban közreadni. Versek
felolvasásánál különösen fontos a vizuális
élmény, mivel a kiemeléseket (kurzív sze-
dés, vastagon szedett szavak, nagybetûs
írásmód), a központozást, a speciális karak-
tereket nagyon nehéz (vagy szinte lehetet-
len) az élõbeszéd segítségével visszaadni.
Takács Miklós szerint egy-egy versrészlet
kinagyítása, sõt, a vizuális játékok korláto-
zott módja is megengedhetõ a szöveggel
egy-egy ilyen alkalommal. Célszerû a szer-
zõket is röviden bemutatni, amint az a töb-
bet publikáló személyek esetében – például
Áfra János – megtörtént. A mûvek értelme-
zése megkönnyítette azok befogadását, to-
vábbá a szerzõk számára is visszajelzést, 
bátorítást jelentett. Különösen amatõrök
esetében van ennek jelentõsége. Kár, hogy
erre a visszacsatolásra csak a LÉK-tagok
munkáinak elhangzása után kerülhetett sor.
További tanulság volt, hogy a párbeszédre, a
közönség kérdéseire néha sokkal több idõ
kell, mint amire számítunk. 

A Csillagszálló címû folyóirat szinte min-
denkinek a kíváncsiságát felkeltette a terem-
ben. Ezt bizonyította a kérdések özöne, amit
a két szerkesztõhöz, Pálfi Ágneshez és Ta-
más Zsuzsához intéztek. Pálfi Ágnes el-
mondta, hogy lapjuk talán annak köszönheti
életben maradását, hogy „az embert szólítja
meg”. Eredetileg Iványi Gábor alapötlete
volt a Csillagszálló. Eleinte rövid írásokat
kért tõlük a közönség, olyanokat, amelyeket
utazás közben is lehet olvasni. Ma már
hosszabb mûvekkel is próbálkoznak. Több
visszatérõ szerzõjük is van. Értékrendjük-
ben fontosak a humanitárius eszmék, de más
közös vonást ne keressünk a szerzõkben.
Lapjuk nívós és közismert lett, õk maguk
kérnek írásokat. A szerkesztõket az a kritika

érte, hogy borúsak az írásaik, ezért a követ-
kezõ számok vidámabbak lesznek. A lap
szerkezete, rovatrendje a kezdetek óta válto-
zatlan, csak a borító lett színesebb. Kommu-
nikációs lehetõséget is szeretnének adni a
hajléktalanoknak, ezért minden hónapban
interjút készítenek velük. Eddig nem közöl-
ték a hajléktalanok alkotásait, de ha színvo-
nalas az írás, a jövõben ennek semmi akadá-
lya. A terjesztéssel több gondjuk van, fõként
vidéken. Egyelõre azt szeretnék elérni, hogy
legalább minden megyei könyvtárban elõfi-
zessék a lapot.

Milyen útravalóval térhettünk haza? Ta-
kács Miklós szavai visszhangoztak fülem-
ben: nem szerencsés a „profi” és „amatõr”
költészet különválasztása, hiszen mindig
lesznek olyan amatõrök, akik majd a kriti-
kusok által is elfogadott (esetleg kanonizált)
költõkké válnak, míg mások életük végéig
megmaradnak amatõröknek. A lényeg azon-
ban nem ez, hanem az irodalom szeretete és
továbbadása az utánunk jövõ generációk-
nak. Formailag is sokat változott az iroda-
lom. Ma már az sem elvárás, hogy egységes
stílusú legyen egy szöveg. Idõmértékes ver-
set, haikut, szabadverset, krimiparódiát egy-
aránt hallhattunk. A hallgatók szakszókincse
– geológia, orvoslás – belopta magát a mû-
vekbe is, de neologizmusok (új, szokatlan
kifejezések) formájában, játékosan. Gajdos
Ágoston egyik verssora – „Minden nap írok
valamit: Téged” – arra utal, hogy az írás ma-
ga hozza létre alkotóját, és nem fordítva. 
A verseket értékelõ oktatótól az ifjú költõk
további biztatást kaptak: érdemes folytatni! ■
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„Néhány percnyi tevékenység a sötétben: 

Neked játék, nekünk valóság.

Te azután kinyithatod a szemed, de mi maradunk.

Vidd el a bõröndnyi élményt, 

és még jobban örülj a fénynek!”

(Részlet a Bõröndbe zárt sötétség ismertetõjébõl)

Az elmúlt év novemberében rendhagyó
programot szervezett könyvtárunk a Vakok
és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egyesületével és jászberényi szer-
vezetével.

A városi fogyatékos nap keretében rende-
zett Bõröndbe zárt sötétség címû rendezvé-
nyünk három napig tartott. Ezzel a program-
mal hozzájárultunk a könyvtár szociális és
esélyteremtõ funkciójának erõsítéséhez. 

Minden réteg felé nyitni kell, információt
kell biztosítani mindenkinek. Szemléletvál-
toztatás szükségeltetik a könyvtáros társa-
dalomban is! Egyfajta társadalmi integrá-
ciónak kell létrejönnie a könyvtárakban.
Mindenféle embernek helye van a kulturális
intézményekben politikai hovatartozástól,
bõrszíntõl, egészségi állapottól stb. függet-
lenül. Az utóbbi években jobban odafigye-
lünk országos szinten a fogyatékkal élõkre.
Az õ kiemelt ellátásukat segítik a TIOP-,
TÁMOP-pályázatok is.

Elõzetesen minden iskolába ellátogat-
tunk, beszéltünk az igazgatókkal, pedagógu-
sokkal.

Célunk volt, hogy a látogatók megismer-
kedjenek a vakok mindennapi életével, le-
gyenek elfogadóbbak a fogyatékos embe-
rekkel. Tanulják tõlük, hogy akaraterõvel,
hittel a nehézségek megkönnyíthetõk, teljes
értékû emberekként élhetnek õk is, ha meg-
felelõ segítséget kapnak. 

A vakok és gyengénlátók megyei egyesü-
lete és a jászberényi klub között évek óta
szoros a kapcsolat. Most elhoztak városunk-
ba egy bõröndnyi eszközt, és lelkes, segítõ
kezüket, hogy bemutassák a vakok minden-
napi életét. Baranyiné Miks Mária, Ger-
mann Sándorné és Víg Éva a megyében már 

sok helyen járt ezzel a programmal, melyet
mindenhol nagy érdeklõdés kísért. Kíván-
csian vártuk, hogy milyen lesz a mi könyv-
tárunkban.

Elõzetes bejelentkezést kértünk. Már az
elsõ nap végén alig maradt hely újabb láto-
gatóknak. A vállalkozó kedvû gyermekek,
pedagógusok, könyvtárosok, felnõttek ki-
próbálhatták, milyen vakon párnát húzni, fel
lehet-e ismerni más érzékszerveinkkel az
egyes ruhadarabokat, fûszereket, gyümöl-
csöket. Mennyire más látásunk híján meg-
szabadítani egy almát a héjától! Külön kihí-
vást jelentett a cipõfûzés, vagy az olyan 
logikai játék kirakása vakon, melyet egy tel-
jesen egészséges hároméves játszva megol-
dana. Feladatról feladatra haladva a szó 
legszorosabb értelmében vak vezetett világ-
talant a sötétben, meglepõen nagy sikerrel.

Könyvtáros kollégáimmal izgalommal és
félelemmel indultunk neki a negyven perces
sötét szobás utazásnak. A kezdeti nehézsé-
gek után már megnyugodva végeztük a tevé-
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kenységeket. Még nevettünk is botladozása-
inkon. Kezünket fogva, különös megértéssel
és türelemmel vezettek bennünket a szolno-
kiak, hogy ne féljünk.

Az utazás végén olyan csodálatos volt lát-
ni a Fényt!

A rendezvényt még más tevékenységek
tették teljessé. Érkezéskor a vendégek „vilá-
gos elõszobában” megismerkedhettek egy
vak házigazdával, az õt segítõ kutyával és
egyéb, a látássérültek életvitelét megkönnyí-
tõ eszközökkel. A sötét szoba mellett a gyer-
mekkönyvtár olvasótermében várta a cso-
portokat Szabó Gyuri vakvezetõ kutyájával,
Maszattal. Az õ életének részese ez az okos
állat, aki segíti a mindennapok világában va-
ló eligazodást. A gyönyörû, barátságos
labradort Jászberényben képezte ki Dánffy
Brigitta és párja, Szabó Gábor mentõkutyás.

Gyuri tíz éve veszítette el a látását, de mi-
óta Maszat segíti õt, kitágult elõtte a világ. 
A kutyával sok helyre el tud menni, nincs
szüksége kísérõre. Együtt mennek a kisfiá-
ért is az óvodába. Különös látvány az utcán
Gyuri és szinte fehér kutyája.

Még a nagy kamasz fiúk is „szájtátva”
hallgatták ezt a csodálatos fiatalembert, aki
teljes természetességgel beszélt a vakságá-
ról. Vidámsága, humora, a lelkébõl áradó
szeretet mindenki számára példa lehetne. 
A gyermekek életkorának megfelelõen mu-
tatta be a gyermekkönyvtár hosszú kölcsön-
zõjében, hogy milyen utasításokat fogad el a
kutya. Szinte vele együtt létezik, lélegzik:
ha nyugodt, a kutya is nyugodt. Ha kicsit
zaklatott, Maszat is elbizonytalanodik a ve-
zetésben.

Sok-sok szeretetet, dicséretet, s persze ju-
talmat is kell kapnia, hogy megfelelõen tud-
ja szolgálni az embert, akinek az életére 
vigyáz.

Nagyon megható volt, amikor egy vakon
született fiú próbált vezetést kérni a kutyá-
tól. 

Az érdeklõdõk megnézhették, kipróbál-
hatták a Braille-írást használó pontírógépet
és a beszélõ programmal ellátott számítógé-
pet. Apraja-nagyja nagy élvezettel figyelte,
próbálgatta.

Horváth József jászberényi klubtagunk
végtelen türelemmel, segítõkészséggel mu-

tatta be ezeket a segítõeszközöket. Olyan
pozitív kisugárzással tette ezt, mintha a vi-
lág legtermészetesebb dolga lenne a vakság.

A gyermekek számára játék volt? Vagy
sokkal több annál? Sokat foglalkoztatott ez
a kérdés. Mindenesetre a következõ napo-
kon is visszajöttek. Józsi bácsi hol van?
Gyuri bácsi már nincs itt? Megkaphatnám 
a telefonszámukat? Ilyen jövõre is lesz a
könyvtárban? – kérdezgették.

A tapasztalatok alapján elmondható,
hogy, a gyerekeknél minden sokkal termé-
szetesebben zajlik, mint a felnõtteknél. Õk
sokkal könnyebben elfogadják, hogy min-
den ember MÁS. Ha az utcán nem megbá-
mulják a vak vagy gyengén látó embereket,
hanem segítségüket ajánlják fel, talán még
szüleik figyelmét is felhívják erre, akkor
eredményes munkát végeztünk.

A látássérült emberek által vezetett fog-
lalkozásokon mintegy 190 fõ vett részt há-
rom nap alatt: tanulócsoportok, munkahelyi
közösségek, családok, egyéni érdeklõdõk.
Egy-egy csoport nagyjából negyven percet
töltött sötétségben. Meg kell hagyni, felka-
varó élmény volt. Annak, aki türelemmel ki-
várta, hogy sorra kerüljön és volt mersze va-
kon az ismeretlenbe lépni, talán valamelyest
csökkent a félelme látása elvesztésétõl. Mert
nemcsak látta és hallotta, hanem meg is ta-
pasztalta, hogy ha kicsit több türelemmel és
fantáziával, ha kicsit lassabban is, de az élet
élhetõ és megélhetõ anélkül is, hogy látnánk
a bennünket körülvevõ világot. 

Különös, számomra megrázó élmény volt
ez a rendezvény. A látássérültek adták ne-
künk az erõt és a hitet, semmi panaszkodás
nem volt életükkel kapcsolatban. Három na-
pig cselekvõ részese voltam, éreztem, hogy
csak úgy árad a szeretet a gyermekkönyvtár-
ban. Jó volt belépni! Mintha a világ leg-
szebb, legtermészetesebb dolga volna az el-
fogadás. Ahogyan annak mindig is lennie
kellene!

Csak így, a sötét szobai utazást megta-
pasztalva, a segédeszközöket kipróbálva vált
igazán érthetõvé Baranyiné Miks Máriának,
a megyei egyesület elnökének egyik bölcs
gondolata, amely talán a program mottója is
lehetett volna: „Jobb szem nélkül élni, mint
szív nélkül meghalni.” ■
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Az Országos Idegennyelvû Könyvtárban
2010-ben új kezdeményezés indult útjára:
minden hónapban megnevezzük a hónap iro-
dalmi mûKINCSét, s e mûre építve biblio-
terápiás foglalkozást tartunk a hónap utolsó
csütörtökén a könyvtár rendezvénytermében.
A mûveket meghatározott terápiás célok el-
éréséhez választjuk ki, így csaknem minden-
féle mûfaj képviselteti magát az év során:
lesz vers, tragédia, novella, regény, mese. 

Január irodalmi mûKINCSe a kissé elfele-
dett, de a mai napig aktualitást hordozó
Sarkadi-kisregény, A gyáva volt. A beszélge-
tés kiindulópontját maga a cím adta: a részt-
vevõkkel elõször a gyávaság-bátorság foga-
lomkörét jártuk körül, a rokon értelmû és 
ellentétes értelmû szavak jelentésbeli különb-
ségeit, az eltérések finomságait gyûjtöttük
egy csokorba. Szóba kerültek az efféle jelen-
tést hordozó közmondások, szólások is. 
E szellemi „bemelegítés” után egy mûrészlet
segítségével (9. fejezet, viperás jelenet) a fõ-
hõsnõ, Éva személyiségét boncolgattuk. 
A vélemények megoszlottak: volt, aki bátor-
ságnak tartotta a vipera megfogását, mások
vakmerõségnek, azaz olyan tettnek, amely-
ben „az egyén fölöslegesen vállal nagy kocká-
zatot, meggondolatlanul bátor”. A kígyó
megfogása mellett felmerült a bátorság kér-
désessége a kígyómarás helyének saját kezû
kivágása esetében is, de itt is akadt ellenérv:
egy volt orvostanhallgatónak lehet, hogy nem
is volt olyan bátor tett belevágni a saját

combjába. Így Évának ezt a reakcióját sem
lehetett egyértelmûen bátornak minõsíteni.
Egy dolog azonban mindenféleképpen a fel-
színre került a részlet megbeszélése kapcsán:
Éva hajlamos az élet nagy döntései elõl elme-
nekülni, miközben apróbb, kevésbé fontos
helyzetekben képes a vakmerõséget is vállal-
ni. Mint látható, ekkor már az egész mû alap-
ján formálódtak a vélemények, s bekerült a
többi szereplõ is a „kereszttûzbe”. Bár a rész-
vételnek nem volt feltétele a mû ismerete, 
a résztvevõk többsége mégis úgy érkezett,
hogy korábban vagy most (is) olvasta a mû-
vet, esetleg látta a belõle készült filmadaptá-
ciót, így mindenki a mû olvasása során kia-
lakult élményét osztotta meg a többiekkel.
Elõfordult az is, hogy valaki a standard elem-
zések alapján megbízható, felelõs gondolko-
dású Szabó Istvánt felelõtlennek tartotta,
mondván, hogy nem valós, hanem plátói ér-
zelmekre akar építeni kutyafuttában közös
életet. Mások úgy vélekedtek, hogy a szere-
lem természete ilyen, ezért Pista vehemenci-
áját természetesnek tartották az adott körül-
mények között. Terápiás szempontból az 
ellentmondások mindig igen értékesek, hi-
szen lehetõséget adnak saját véleményünk 
ütköztetésére egy másikéval, s egyben fej-
lesztõen is hatnak, hiszen magas szintû em-
pátiát, toleranciát és vitakultúrát feltételeznek
a párbeszédbe bekapcsolódók között. 

A csoportmunkára épülõ beszélgetés igen
jó hangulatban zajlott. A résztvevõk egy ré-
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sze ismerte egymást, más része nem, de egyik
szempont sem okozott különösebb feszültsé-
get: egymás elõtt bátran, szorongások, fe-
szengések nélkül fejtették ki a véleményüket
a csoporttagok. Gyakran adott a beszélgetés-
nek egészséges lendületet, újabb impulzust a
hatékony csoportmunka, s ilyenkor a tera-
peutának csak annyi dolga akadt, hogy a be-
szélgetést mederben tartsa s a terápiás célok
irányába terelje, ha attól kissé eltávolodni lát-
szott a csoport. 

A biblioterápia egyik fõ célja, hogy az iro-
dalmi szöveg segítségével igyekezzen oldani
a személyiségben esetlegesen megtapadt gör-
csöket, felszabadítani az elakadásokat, blok-
kokat, s helyükre csúsztatni – a hosszú távon
a személyiség sérüléséhez vezetõ – káros
hangsúly-eltolódásokat. A beszélgetés során
a résztvevõk nagy része élt a lehetõséggel, és
igyekezett önmaga és egy-egy szereplõ kö-
zött azonosulási pontokat keresni. Volt, aki a
kerek születésnapi évforduló mint élethelyzet
kapcsán tudott kapcsolódni a fõszereplõnõ-
höz, azaz valamiféle számvetés lehetõségét
látta meg a történetben, melyet õ maga is át-
élt. Mások magas fokú empátiáról adtak bi-
zonyságot, mikor elfogadták, hogy Éva nem
tudja otthagyni a teljes kényelmet, a bizton-
ságot a bizonytalan, nyilvánvalóan rosszabb
körülményekért. Bár azonosulni vele nem
tudtunk, de megértettük, hogy mi zajlik Évá-
ban s azt valós, az életbõl vett problémaként
kezeltük e megvilágítás által. Többen érezték
átélhetõnek a fõszereplõnõbe szerelmes Pis-
ta szenvedélyét, érezhetõ volt némi finom
rezgésû nosztalgia is a levegõben a fiú vá-
gyainak elemzése kapcsán. A beszélgetés vé-
ge felé sor került a másik kiválasztott részlet
felolvasására is. A kisregény utolsó, kegyet-
len, kijózanító jelenete középpontba helyez-
te a legfontosabb kérdést: lesz-e vajon ereje
a fõhõsnõnek ezek után mégis talpra állni,
azaz kilépni a „dekoráció” vagy a „lomha te-
hén” szerepkörbõl? A résztvevõkbõl alakult
rögtönzött „bíróság” többségében elítélõen
nyilatkozott: ez volt Éva utolsó esélye, ezt
eljátszotta, nem fog kapni több lehetõséget
már. Ezt ki-ki a maga vérmérséklete szerint
fogalmazta meg, olyan is volt, aki próbálko-
zott egy pici feloldozást adni a fõszereplõnõ-
nek. 

A legvégén azt kértem a résztvevõktõl,
hogy akinek van kedve, folytassa Éva életét
gondolatban, s írja meg, hogy képzeli el az
ezt követõ mindennapjait. Már másnap érke-
zett az egyik csoporttagtól egy autentikus,
földközeli, ugyanakkor némi fricskát is tar-
talmazó folytatás. A húsz évvel késõbbi jele-
netben Éva és egy újságíró beszélget… De
errõl többet nem árulok el, kedvére bárki el-
játszhat a folytatás gondolatával. 

Amint az eddigiekbõl is látható volt, egy
értékes irodalmi mû – s bármely más mûvé-
szeti alkotás! – azáltal hat, hogy átvesszük az
adott mû rezgéseit, s mintegy „átöblítjük” ve-
le saját személyiségünket. Az irodalmi mû és
az olvasó találkozása mindig egyedi, teljesen
újszerû, „soha nem volt” tapasztalás, még ha
szükségszerûen tartalmaz is az esztétikai
elemzések során felvetett standard elemeket.
A foglalkozás eredményessége a megmártó-
zás mélységétõl függ, attól, hogy mennyire
engedjük megnyitni magunkat az irodalmi
mû által kínált világnak, mennyire tudunk
görcsöktõl, elõítéletektõl mentesek lenni a
befogadás során. Mi ez, ha nem szellemi
wellness?! A lélek megtisztulása, mely lehe-
tõvé teszi az elõzetesen megfogalmazott terá-
piás célok elérését: az önismeret fejlesztését,
az empátiakészség fokozását, a tolerancia, a
nyelvi önkifejezés magasabb szintû megélé-
sét, az önmagunknak való megbocsátás lehe-
tõségével való szembenézést. A célok között
elõzetesen nem szerepelt a kreativitás-fej-
lesztés, de a terápiás helyzet mégis tálcán 
kínálta a foglalkozáson zajló események tük-
rében ennek a lehetõségét is: a mû folytatásá-
nak végiggondolását, megírását. 

Természetesen minden részletre kiterjedõ-
en képtelenség tudósítani a foglalkozásról.
Csak javasolni tudom mindenkinek, hogy
próbálja ki! Legyen a test frissessége mellett
fontos a lélek, a szellem frissessége is, s
könyvtárosoknak mi adhat nagyobb örömet,
mintha a „szellem szaunáját” saját környeze-
tükben, a könyvtárban élhetik át. S ha ezt a
különleges lehetõséget használóiknak is fel-
kínálják. 

Az OIK-ban február irodalmi mûKINCSe
Stendhal Vörös és fekete címû regénye. Sze-
relmek, szenvedélyek, számítások rab-
ságában… ■
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Nekrológot írni mindig nehéz, de különösen
nehéz szívvel írom akkor, ha a könyvtáros
egyúttal az édesanyám. Nem fejeztem be a
mondatot azzal, hogy „volt”, mert számom-
ra élete, hivatásszeretete olyan példa, amely
késõbb is erõt ad nekem a nehézségek elvi-
seléséhez. 

Most, hogy meghalt, rádöbbentem, meny-
nyire felületesen ismerem azokat a világo-
kat, amelyekben benne élt. Az õ esetében
nem túlzás világokról beszélni, hiszen a kis-
kunhalasi tanyavilágban, a mai Balota-
szálláson született 1936. december 17-én
többgyermekes, önállóan gazdálkodó pa-
rasztcsaládban. A család helyzete nem tette
lehetõvé, hogy az általános iskola elvégzése
után továbbtanulhasson, mégis engedték
szülei, hogy a legnehezebb háborús években
is látogathassa az osztatlan tanyasi általános
iskolát. 1957-ben ismerkedett meg édes-
apámmal, Szabó Gézával, aki Bácsalmáson
katonáskodott, de a Káli-medence egyik fa-
lujából, Kõvágóörsrõl származott. 1958 feb-
ruárjában összeházasodtak. Édesanyám is a
Balaton-felvidékre költözött, immár végleg.

Révfülöpön, a tóparti községben telepedett
le a család. Édesanyám olyan munkákat vál-
lalt, ami éppen adódott: dolgozott konyhán a
Tisza Cipõgyár üdülõjében, majd a tapolcai
földmûves szövetkezet megbízásából gyü-
mölcsök felvásárlásával foglalkozott. Idõ-
közben engem nevelt és szakadatlanul ta-
nult. 1965-ben érettségizett.

A könyvtárosi pályára úgy került, hogy
elõször a nyugdíjba vonuló révfülöpi
könyvtáros szólt neki. Éppen a kerékpárját
tolta hazafelé, amikor megszólította a ta-
nácselnök, és olyasféléket mondott neki,
hogy fiatalasszony, maga gyakran jár a
könyvtárba, bizonyára szeret olvasni, két
kicsi gyermek mellett vállalna-e egy rész-
munkaidõs állást a helyi könyvtárban?
Édesanyám boldogan vállalta. Nagy álma
teljesült ezzel: végre olyan pályára lépett,
ahol a kultúrához közel kerülhetett és a
könyvekben rejtõzõ tudás közvetítésével se-
gíthetett az embereknek. Révfülöpön 1965
szeptemberétõl kezdetben részmunkaidõ-
ben, majd napi nyolc órában, sõt, többnyire
ennél is több idõben látta el teendõit 1991-
ben történt nyugdíjazásáig. Számára könyv-
tárosnak lenni hivatás volt. Személyiségé-
nek is megfelelt ez a segítõ foglalkozás: 
neki minden elismerésnél többet jelentett
egy-egy olvasójának hálás mosolya. Sokfé-
le problémával kellett szembenézniük a
helybelieknek és az üdülõvendégeknek egy-
aránt, de bármi volt is a gond, édesanyám-
nak mindenkihez volt egy kedves szava.
Mindenkit segített élethelyzeteiben, problé-
mái megoldásában.

A rendelkezésre álló könyvanyagból neki
kellett a használók igényeinek megfelelõ
gyûjteményt szerveznie. Csendesen ellenállt
annak a nyomásnak, amely akkoriban párt-
kiadványokkal való elárasztással fenyegette
a könyvtárakat. Az üdülõvendégek jelentõs
része valamilyen könnyed olvasnivalóra vá-
gyott akkortájt, ami sokszor a krimit és a ro-
mantikus regényt jelentette. Ezekbõl hozott
létre egy „szórakoztató” különgyûjteményt,

Özv. Szabó Gézáné Batiz Eszter (1936–2010)
Rendhagyó emlékezés egy üdülõtelepülés könyvtárosára

✒✒ Szabó Eszter – Szabó G. Tibor



becsempészve állományába egy-egy fajsú-
lyosabb alkotást is. Személyesen tapasztal-
tam, micsoda örömmel böngésztek ott nya-
ralók, helybeliek egyaránt. Fontosnak tartot-
ta egy színvonalas kézikönyvtár kialakítását
is. Állományát a nagyvárosokból érkezett
olvasók éppúgy dicsérték, mint a helyben
élõk. A könyv számára olyan érték volt,
amelyhez Ranganathan szellemében meg
kellett találni a megfelelõ olvasót. Édes-
anyám kiváló emberismeretének köszönhe-
tõen meglelte ezeket az olvasókat. Talán ez
lehetett az oka, hogy nagyon óvatosan ke-
zelte a selejtezést. Lelkiismeretesen és szak-
mailag a lehetõ legjobban kívánt dolgozni,
ezért elvégezte a könyvtárkezelõi tanfolya-
mot. 

A diákok könyvtárhasználatra nevelését
mindig kötelességének tartotta. Elõbb kezd-
te megismertetni a gyerekekkel a könyvtár-
használat alapjait, mint az a tanterv részévé
vált volna. Olyan könyvtárat valósított meg,
amely a szó szoros értelmében a falu tanuló-
szobájává vált. Diavetítésekkel kötötte le a
gyerekek figyelmét, és felébresztette kíván-
csiságukat a könyvek iránt. Rendszeresen
tartott könyvtárhasználati foglalkozásokat.
A révfülöpi gyerekek mindig ott voltak a járá-
si (tapolcai) gyermekkönyvtári vetélkedõkön
is. A nyolcvanas évek derekán szövõszakkör
kapott helyet a könyvtárban. A nyolcvanas
évek végén édesanyám tárgyszókatalógust
épített, hogy a gyerekek még könnyebben
megtalálhassák az érdeklõdésüknek megfe-
lelõ könyvet. Neki köszönhetjük, hogy meg-
szerettette velünk az olvasást, de annál töb-
bet is: a szakmát. Öcsém, Szabó G. Tibor is
könyvtárosként dolgozik. Általános iskolai
osztálytársaim, iskolatársaim közül többen
is könyvtárosok lettek. Az õ számukra is
édesanyánk embersége, szakmaszeretete
volt a példa. Jóval többet tanultunk tõle a
testvéremmel együtt puszta könyvtárhaszná-
latnál: emberséget, becsületességet, kitar-
tást. Megtanultuk, hogy a könyvtár olyan
„üzem”, amelyre folyamatosan szüksége
van a használónak. Amikor már nagyobbak
voltunk, helyettesíteni is tudtuk édesanyán-
kat a könyvtárban, ha kellett. Nyáron, a ba-
latoni fõszezonban, különösen elkelt a segít-
ség.

A könyvtár sokféle formában mûködött
Révfülöpön: volt tanácsi községi, nagyköz-
ségi könyvtár, ÁMK, iskolai könyvtárral
egybevont könyvtár (ekkor a helyi általános
iskola pedagógiai állománya is átkerült a
könyvtárba). Révfülöpön nem volt mûvelõ-
dési ház vagy ezt a funkciót betöltõ egyéb
közösségi tér, ezért édesanyám a legtágabb
értelemben vett közmûvelõdési munkából is
kivette a részét. Amikor a könyvtár a tóparti
épületbe költözött, több alkalom adódott er-
re, mert a könyvtárral közös épületben hely-
történeti múzeum és galéria is nyílt és mû-
ködik ma is. A szabad ég alatti mûvelõdés
egyik változata volt, amikor nyáron a Sör-
kertben a gyermekek az esti órákban magyar
és európai népi táncokkal szórakoztatták a
közönséget. Édesanyám jobb híján a könyv-
tárhelyiséget rendezte át a fellépõk számára
öltözõnek. Író-olvasó találkozók, a nyugdí-
jas klub összejövetelei és egyéb közösségi
események színtere lett a könyvtár, igazi
agora. Révfülöpön vagy a szomszéd falu-
ban, Kõvágóörsön volt mûvelõdésszervezõ,
akivel együtt dolgozott édesanyám. Öröm-
mel üdvözölte azt a kezdeményezést, amely
a faluszeminárium mint mûvelõdési forma
újjáélesztésére irányult. Hosszú évekig fog-
lalkozott bizományi könyvárusítással is. 
A hetvenes években a faluban üdülõ külföl-
dieknek is árusított újságot. Ezekbõl a mun-
kákból mi, a gyermekei is kivettük a ré-
szünket. Akkoriban még nem beszéltek
könyvtári marketingrõl, de édesanyánktól a
gyakorlatban sajátíthattuk el e szakterület
alapjait.

Édesanyám 1991-es nyugdíjba vonulása
után öcsémnek, Tibornak adhatta át a révfü-
löpi könyvtárosi feladatokat, melyeket õ
1994 novemberéig látott el, majd családi
okokból Zalaegerszegen folytatta pályáját.
Akkor még nem volt számítógép a könyvtár-
ban. A 26 év munkájának gyümölcse a rend-
szerváltás után ért be: egy svájci–magyar
szakmai projekt keretében, a Bundesamt für
Kultur támogatásával, a Schweizerischer Bib-
liotheksdienst német nyelvû, a szórakozás
igényeit is kielégítõ könyvgyûjteménnyel
(„Pilotbibliothek”), zenei CD-gyûjtemény-
nyel, számítógéppel és pénzadománnyal tá-
mogatta a könyvtárt. Késõbb a könyvtárba
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fénymásológép és internetezésre alkalmas
géppark került. Édesanyámnak még a telefo-
nért is harcolnia kellett annak idején, mégis
elégedettséggel töltötték el a változások,
mert haláláig szívügye maradt a könyvtár.
Mindig szívesen segítette a késõbbi révfülö-
pi könyvtárosokat problémáik megoldásá-
ban, mert számára a családja mellett a hiva-
tása volt a legfontosabb. Egy-egy könyvtá-
ros távozásakor izgult, hogy a könyvtár „jó
kezekbe” kerüljön.

Könyvtárosi munkáját a tapolcai Batsányi
János Városi Könyvtár járási módszertanos
könyvtárosai és a veszprémi Eötvös Károly
Megyei Könyvtár munkatársai szakmai irá-
nyításával, de elveihez ragaszkodva, kitartó-
an végezte, hiszen õ tudta a legjobban, mire
van szüksége annak, aki a könyvtárba vagy
bárhová, ahol igényesen töltheti a szabad
idejét, betér. És betértek. A szélrózsa min-
den irányából összesereglett emberekkel
folytatott könyvtári találkozások nekem is
emlékezetesek maradtak. Nagyon szerette a
munkáját, ezért a fölösleges elõírásokat,
központilag diktált „rossz gyakorlatot” nem
kedvelte. Ilyen volt például a keresztkataló-
gus erõltetett létrehozása (amikor minden,
addig gondosan felépített szerzõ, cím, tárgy-
szó szerinti katalógust egyetlen betûrendes
katalógusba kellett beolvasztani jelentõs és
fölösleges pluszmunkával). Számára min-
den adminisztrációnál, kozmetikázott sta-
tisztikánál többet jelentett a tiszta erkölcs, a
humánum, a használóval való törõdés. Az õ
idejében még nem volt minõségbiztosítás,
de munkája egyetlen mércéjének az olvasó
elégedettségét tekintette. 

A családja mellett értük élt. Most pedig
megtért Istenhez, akiben mindig jobban bí-
zott, mint a világi hatalmasságokban. ■
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Sikeres volt az OSZK
január 21-i nyílt napja

Könyvtárunk 2010. január 21-én, a ma-
gyar kultúra napja elõestéjén nyílt napot
tartott, amelynek programjait a „Látjátok
feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezde-
tektõl a 16. század elejéig címû kiállítá-
sunk köré szerveztük. 

Legnépszerûbbnek a tárlatvezetések bi-
zonyultak, az elõre meghirdetett öt idõ-
pont mellett az igényekhez igazodva 
további két alkalommal biztosítottunk ve-
zetést.

Az intézményt bemutató könyvtári kör-
séta, valamint a délután folyamán két rész-
ben zajló programsorozat (tudományos
ülésszak, honlap-, cd- és könyvbemutató)
szintén sok látogatót vonzott.

A nagyközönség örömmel fogadta a
nyílt nap keretében biztosított kedvezmé-
nyeket: 151-en éltek a kedvezményes
(50%-os) olvasójegy-váltás, illetve 
-hosszabbítás lehetõségével, és számos ol-
vasó, látogató vásárolt a 30%-os kedvez-
ménnyel kínált kiállítási katalógusból is.

Kezdeményezésünk és programjaink
nagy sikert arattak, több mint kétezer ol-
vasója és látogatója volt intézményünk-
nek. 

A nyílt nap eredményei számokban:
Olvasói belépések száma összesen: 1263 fõ

Beiratkozók / éves olvasójegy-hosszabbítók: 151 fõ

Könyvtári körséta: 96 fõ

„Látjátok feleim…” kiállítás látogatói: 711 fõ

Tudományos ülés résztvevõi: 125 fõ

Honlap-, CD- és könyvbemutató: 72 fõ
Magyar Könyvtárosok Egyesületének Társadalomtudo-
mányi Szekciója tisztelettel meghívja az érdeklõdõket 

Gerõ Gyula: 
Magyar könyvtártörténeti kronológia 1996–2007

címû, most megjelent háromkötetes munkájának bemu-
tatójára. Az eseményre 2010. március 10-én, szerdán 16
órakor az Országos Széchényi Könyvtár VIII. emeleti
társalgójában kerül sor.

A kötetet méltatja Gazda István tudománytörténész, 
a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója.
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2009 különösen gazdag esztendõ volt a
Helischer József Városi Könyvtár életében.
Habár intézményünk átmeneti helyen „állo-
másozik”, sajnos a város nem épp legelõ-
nyösebb helyén, dolgozóinak létszáma is
megcsappant, igyekszünk megtartani hasz-
nálóinkat, mi több, próbáljuk számukat nö-
velni. (Éves statisztikánk ugyan minimáli-
san, de növekedést mutat 2008-hoz képest.) 

Sok egyéb erre irányuló erõfeszítésünk
mellett a 2009-es év különösen gazdag volt
rendezvényekben. 42 programkínálattal 
hívtuk-vártuk Esztergom város és a környék
apraját-nagyját. Minden rendezvényünk
elõtt és után kedvezményes beiratkozási le-
hetõséget biztosítunk a résztvevõknek. Azt
hiszem, minden könyvtárvezetõ szereti a
rendezvényeket, szereti a pezsgést, az ér-
deklõdést, örül, ha összejön a megfelelõ szá-
mú vendégsereg, boldogan veszi a kedvezõ
visszhangokat. Magam is így vagyok vele, s
visszagondolva az elmúlt évre, sok tényleg
sikeres alkalomról számolhatnék be. Mégis,
van egy szívem csücske, errõl hadd meséljek
kicsit a kollégáknak!

2009. október 10-ére, a XXXVIII. megyei
könyvhét alkalmából, az esztergomi városi
könyvtár különleges rendezvényt hirdetett
meg. Különleges, amennyiben egy bizonyos
korosztályt érintett, mégpedig (az egyik
résztvevõ nevezte így) az „elfelejtett korosz-
tályt”: 50 és 70 év közötti amatõrök számá-
ra írtunk ki versmondóversenyt. Minden

kapcsolatunkat, ismeretségünket megmoz-
gattuk, hogy a felhívás minél több helyre el-
jusson, nem csak megyénkben, a régióban,
hanem szerte az országban, még a határokon
is túl. Hiszen a megjelölt korhatáron túl
semmi más feltétele nem volt a jelentkezés-
nek, mint három magyar verscím, amelyet le
kellett adni. A zsûri a helyszínen választotta
ki, melyiket akarja hallani ezek közül.

Kezdeti aggodalmunk, hogy nem lesz
elég résztvevõ, hamar szertefoszlott. Egyre
nõtt a jelentkezõk száma, végül negyvenné-
gyen jelezték részvételi szándékukat. Való-
ban érkeztek szerte az országból (Tatabánya,
Budapest, Õrbottyán, Visegrád, Lenti stb.),
sõt, egy szlovákiai versmondó is akadt. Ere-
detileg többen jöttek volna „odaátról” is, de
az idõpont sajnálatos módon ütközött nem is
egy ottani programmal (többek közt a párká-
nyi Simon-Júda vásárral).

Már maga a szervezés is nem várt, öröm-
teli élményeket szerzett. A jelentkezésekkel
kezdõdött; nem egyszer bizalmas és meleg
hangú, jólesõ társalgásba merültünk az aktu-
ális jelentkezni szándékozóval. Tényleg él-
mény volt, mert hiába közhely, de így van:

Versmondóverseny Esztergomban
✒✒ Kovátsné Várady Eszter

Zsûritagok:
Petrozsényi Eszter

Bács Ferenc
Meggyes Miklósné



ki vagyunk éhezve a meleg emberi szavakra,
az együttérzése, az odafigyelésre. Úgy tet-
szik, ez a korosztály, a „nagy generáció” va-
lóban mellõzött, tán ezért is jelentkeztek oly
sokan a hívó szóra. Megmutatni, hogy még
vannak, itt vannak, értékeket õriznek, to-
vább is tudják adni azokat.

Kellemes meglepetés volt a város kisvál-
lalkozóinak mellénk (illetve az alkalom
mellé) állása is, jólesõ volt megélni, hogy
nekik köszönhetõen még ebben a nehéz gaz-
dasági helyzetben is jutott minden résztve-
võnek valami ajándék: vacsora, múzeumi
belépõk, aquaszigeti belépõ, könyvek, virá-
gok stb.

A rendezvény a jelentkezõk számának
megfelelõen meglehetõsen hosszúra sikere-
dett, de azt hiszem, ezt nem sokan bánták. A
verseny két részletben zajlott. Az általuk hú-
zott sorszám szerint kerültek mikrofon elé
az elõadók. Nem kevés számú nézõ is élvez-
te az alkalmat, volt, ki hozzátartozóként,
volt, ki kíváncsiságból az alkalom különle-
gessége miatt, s bõven akadtak, akik „csu-
pán” versszeretõként hallgatták végig a sza-
valatokat. 

Számomra nem várt módon ragadott ma-
gával az esemény. A házigazda mindenre ki-
terjedõ figyelmével kellett végigasszisztál-
nom a programot, de egyszer csak azon kap-
tam magam, hogy ott ülök nézõként, s nem
tudok elszakadni. Nem felejtem el a lát-
ványt, ahogy a mozgásérültet a dobogóra se-
gítik, széket hoznak alá, de abban a pillanat-
ban, ahogy megszólal, szinte szárnyal. Nem
tudom elfelejteni, ahogy a vak férfit a mik-
rofonhoz vezetik, és õ megrázóan adja elõ
Kányádi Halottak napja Bécsben címû ver-
sét. És még sorolhatnám. Igen, nem minden-
napi élményekkel gazdagodhattam magam
is, aki már végigült számtalan rendezvényt,
sok-sok versmondóversenyen vett részt és
jónéhány kiváló egyéniséget láthatott vendé-
gül a könyvtárban. Ez az alkalom kicsit más
volt. Kicsit talán… emberibb. 

Õszintén mondom, meglepett a színvonal
is, nem gondoltam volna, hogy verskedvelõ
amatõrök ilyen ösztönös hozzáértéssel, ráér-
zéssel, idõnként szinte profit megszégyenítõ
módon képesek tolmácsolni a számukra
kedves írásokat. Akaratlanul is Ray

Bradbury 451 Fahrenheit-je jutott eszembe
– azt hiszem, tudják, mire gondolok.

Bács Ferenc, a zsûri elnöke az elsõ pilla-
nattól, ahogy felkértem, szívügyének tartot-
ta ezt a rendezvényt. (Utóbb derült ki, hogy
beteg volt, s csak orvosi segítséggel volt ké-
pes végigülni a hosszú napot, ezúton is hála
neki érte!) Záró szavaiban örömének, elis-
merésének és meghatottságának adott han-
got, és végül megjegyezte: nem tud arról,
hogy bárhol lenne ilyen kezdeményezés,
nem hogy Magyarországon, de Európában
sem. Valahogy úgy adódott, hogy korábbi
szándékom ellenére kijött belõlem az ígéret:
folytatjuk. Jövõre ismét szeretnénk meghir-
detni és megrendezni az 50 és 70 év közötti-
ek versmondóversenyét az esztergomi
könyvtárban. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. február 25

Világgá megyek

Családi délelõttöt rendeztek február 20-án
a kiskunfélegyházi városi könyvtárban,
ahol a szülõk és gyerekek egy hagyomány-
õrzõ társasjátékkal kerülhettek közelebb a
magyar népmesék világához.

Farkas L. Rozália pedagógus, a Világgá
megyek: a magyar népmesék vándorútján
címû társasjáték kitalálója volt a Petõfi
Sándor Városi Könyvtár vendége. A peda-
gógus elmondása szerint a játék erõsíti a
beszédkészséget, a kreativitást és a hely-
zetfelismerést. 

A foglalkozáson népmesékkel kapcsola-
tos totót töltöttek ki a gyerekek, mesét hall-
gattak meg Farkas L. Rozália elõadásában,
valamint megismerkedtek a társasjátékkal,
és egy interaktív beszélgetés keretében a
népmesei figurákkal, tárgyakkal.

Forrás: kis-kunsag.hu, Nemes Zsuzsanna



„Aki nem látta Granadát, nem látott semmit” 
spanyol közmondás

„Két cimbora megy a hegyre, 
föl a magas kõ-hazába,

elcsöppent könnyük, vérük
azt az utat kicifrázza.

Imbolyognak bádog-lámpák,
borítják a tetõt lázba.

Fölsebzi a hajnal bõrét
üvegdobok roppanása.”

Federico García Lorca: Alvajáró románc
(Részlet; Nagy László fordítása)

Csongrád megyei könyvtárosok és könyv-
tárostanárok tíz fõbõl álló csoportja 2009. 
október 25. és november elseje között az Eu-
rópai Unió „Egész életen át tartó tanulás”
program Leonardo da Vinci Mobilitas alpro-
gramja keretében tanulmányúton vett részt a
dél-spanyolországi Granadában. A pályázat
írója és kivitelezõje, az ismeretbõvítõ tapasz-
talatszerzés koordinátora a hódmezõvásárhe-
lyi Tudás Alapítvány (http://invitel.hu/tudas)
volt. Magyarországot a szakképzõ iskolák
könyvtárosai mellett a Csongrád Megyei
Könyvtárosok Egyesületének és a Csongrád
Megyei Könyvtárosok Egyesülete Iskolai
Könyvtári Szekciójának vezetõi képviselték,
akik nyertes pályázatuk eredményeként ve-
hettek rész a tanulmányúton. A projekt elsõd-
leges célja a szakképzõ iskolák könyvtári
szolgáltatásainek tanulmányozása volt, de ezen
kívül a különbözõ típusú bibliotékák megláto-
gatásával a spanyol könyvtári rendszer egé-
szérõl is átfogó keresztmetszetet kaptunk.

A spanyolországi fogadó fél az Euro-
proyectos Leonardo da Vinci (http://
europroyectosldv.blogspot.com) volt. A szer-
vezet célja nyelvtanfolyamok, továbbképzé-
sek és tanulmányutak helyi szervezése, a 
különbözõ uniós projektekben való részvé-
tel. Átfogó szolgáltatásaik kiterjednek az
utazásra, a szállásra, az étkezésre, továbbá 
a szakmai és a kulturális programokra is. 

A résztvevõknek tanúsítványt adnak a meg-
szerzett tudásról. Õk biztosították számunk-
ra a közremûködõ iskolai, egyetemi és köz-
mûvelõdési könyvtárakban megvalósult
szakmai programokat, intézménylátogatáso-
kat, elõadásokat, beszélgetéseket.

A célországgal való elõzetes ismerkedést
nagyban segítette Hegedûs Marietta Spa-
nyolország könyvtári rendszere címû tanul-
mánya (http://invitel.hu/tudas/download/
tanulmany.pdf). A kulturális felkészülést
mindenki egyénileg oldotta meg. Az optimá-
lis szervezésnek köszönhetõen a résztvevõk
már az utazás elõtt pontosan ismerték a prog-
ramot, a fogadó intézményeket és az elvég-
zendõ feladatokat. A tanulmányút elõtt min-
denki fejlesztette nyelvtudását, saját intéz-
ményérõl angol vagy spanyol nyelvû ismer-
tetõt, prezentációt készített, amit az elsõ ta-
lálkozás alkalmával – a vendéglátók nagy
örömére – mind a tíz résztvevõ sikeresen be
is mutatott. Majd Mari Carmen Espartero is-
mertette a szakmai programokat, és tájékoz-
tatott a hétköznapi tudnivalókról is: telefoná-
lás, boltok nyitvatartási ideje, közlekedés,
idõjárás, helyi szokások.

A programokon minden esetben jól felké-
szült, munkájuk iránt elkötelezett szakembe-
rek tartották a tájékoztatókat, bemutatókat.
Elsõ állomásunk a Hospital Real Library
(http://www.ugr.es/~biblio/en/ugr_library/
e-bibliotecas_centros/e-bibhre/e-index.html),
a granadai egyetem központi könyvtára volt.
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K ü l h o n b ó l  j e l e n t j ü k
Könyvtárosok tanulmányútja Andalúziában

✒✒    Bönditzné Magyar Szilvia – Égetõné Nagygyörgy Terézia Sára – Simon Ferenc

Hospital Real Library



Az univerzitás Spanyolország egyik legré-
gebbi és legtekintélyesebb felsõoktatási in-
tézménye, amit V. Károly kezdeményezésére
és VII. Kelemen pápai bullájának hatására
1531-ben alapítottak. Hagyománya vissza-
vezethetõ I. Juszuf arab egyetemére, ami a
XIV. században mûködött. A város gazdag
multikulturális örökségébõl is táplálkozik,
amit az évszázadok során ibériai, római, zsi-
dó és iszlám hatások is értek. A 260 000 la-
kosú város – a hagyomány szerint a Granada
név a kinyílt gránátalmára emlékeztetõ alak-
jából ered – Andalúzia egyik kulturális és
gazdasági központja, tartományi és püspöki
székhely. A 711-ben benyomuló mórok ala-
pították, kiemelkedõ kulturális központtá
fejlesztették. Spanyolországban itt tartott
legtovább, egészen 1492-ig, a mór uralom.
Az egyetem XVI. századi, tekintélyes, rene-
szánsz stílusú épülete eredetileg kórháznak
készült, amiben a bolondokháza is helyt ka-
pott. Láttuk San Juan de Dios (Istenes Szent
János) celláját, akit tanai miatt – a helyi ha-
gyomány szerint – szintén bezártak ide egy
idõre. Az egyetemen építész-, orvos-, fordí-
tó-tolmács-, jogász-, valamint természettu-
dományos képzés is folyik. A 122 tanszéken
több mint 5100 alkalmazott dolgozik, és kö-
zel 60 000 diák választhat a 75 felsõfokú
végzettséget nyújtó szakirány közül.

Az 1970-tõl ebben az épületben mûködõ
könyvtár történetét és szolgáltatásait José Luis
Sánches-Lafuente igazgatóhelyettes, (aki egy-
ben az Andalusian Association of Librarians
elnökhelyettese is), és a minõségbiztosításért
felelõs munkatársa, a magyar származású
Benkõ Edina mutatta be. A központi könyvtá-
ron kívül még huszonegy fakultásnak van kü-
lön bibliotékája, ezekben is találhatók kisebb
antikvagyûjtemények, amiket minden egyete-
mi polgár használhat. A város lakóinak és kül-
sõ kutatóknak csak helyben olvasás lehetsé-
ges. A 80 000 kötet nagy része a jezsuitáktól
származik, fõleg egyházi témájú irodalom. 
A koraújkorban az egyházi hatóságok ellenõr-
zése alatt állt az egyetem és a könyvtár: a
Szent Hivatal – az inkvizíció legfõbb szerve –
felügyelte mûködésüket.

Folyamatosan digitalizálják az állományt,
tízezer antik könyv már interneten is elérhe-
tõ. A könyvtár célja a tudásátadás, a kutatók

munkájának támogatása, a tanulás segítése,
ezért használata az oktatók és a hallgatók szá-
mára ingyenes. Csak a könyvtárközi kölcsön-
zések esetén kell fizetni átlagban négy eurót,
ami a postaköltséget fedezi. A beszerzés a
hallgatók és a tanárok kéréseinek figyelem-
bevételével a diákok, a professzorok, a fakul-
tások és a szakok száma szerint arányosan el-
osztva történik. Az állami támogatásból évi
egymillió eurót fordítanak könyvekre, és 2,5
milliót az elektronikus dokumentumok fej-
lesztésére. 2005 óta elektronikus konzultáció
is mûködik, interneten keresztül elérhetõk a
szakdolgozatok és az adatbázisok: e-folyó-
iratok, könyvek, egyéb dokumentumok, dok-
tori disszertációk. Sok pénzt költenek e-do-
kumentumok beszerzésére, ezért nagyon 
fontos, hogy valóban használják is azokat az
olvasók. Ezt a tanév elején induló harminc-
órás felhasználóképzés segíti, amit oktató-
programokkal valósítanak meg. Érdeklõdés
esetén késõbb is szerveznek tanfolyamokat,
és 2009-tõl krediteket érõ tananyagként is
felvehetik a hallgatók. Itt az 1980-as években
kezdõdött el az egyetemi szintû könyv-
tárosképzés.

Az állomány 1 100 000 kötetes, amibõl
körülbelül százezer nincs katalogizálva, ezek
elsõsorban az ajándékkönyvek közül kerül-
nek ki. Az intézmény tagja az Andalúz Egye-
temi Könyvtárak Szövetségének, amelyekkel
együtt MARC formátumú közös katalógust
építenek. Az informatikai hátteret közel há-
romszáz számítógép biztosítja, az intéz-
ményben hetven könyvtáros és százhúsz
technikus dolgozik. A csillagászat nemzet-
közi éve alkalmából asztronómiai kiállítást is
láttunk, melynek anyagát ötszáz régi könyv-
bõl, köztük õsnyomtatványokból és
XVI–XVIII. századi kiadványokból válogat-
ták.

Délután a székesegyházat (Catedral de
Granada) és a hozzá kapcsolódó Királyi Ká-
polnát (Capilla Real) tekintettük meg
(http://www.capillarealgranada.com/index.
en.html). Csodálattal töltött el bennünket a
hatalmas, öthajós, 115 méter hosszú, 62 mé-
ter széles és 30 méter magas gótikus stílusú
épület fantasztikus méretû orgonájával, ara-
nyozott szobraival, gyönyörû üvegablakai-
val. A kápolnát a „katolikus királyok” temet-
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kezési helyükül rendelték, de csak V. Károly
idején készült el. Itt látható Izabella és Ferdi-
nánd impozáns, fehér carrarai márványból
készült reneszánsz síremléke. Az altemplom-
ban a királyi pár mellett található az Õrült
Johanna és Szép Fülöp földi maradványait
tartalmazó koporsó is.

Kedden egy vidéki szakképzõ iskola
könyvtárát ismerhettük meg (Library of the
Vocational School IES Diego de Siloé) 
a Granada melletti Íllorában (http://
www. jun tadeanda luc ia . e s / ave r roes /
centros-tic/18700773/helvia/sitio/index.cgi#).
A település neve arabul megerõsített sziklát
jelent. A spanyolországi szakképzés rendsze-
rét és az olvasásfejlesztési programot
Gerardo Roger igazgató és Francisco Jimé-
nez Baena igazgatóhelyettes mutatta be, aki
a könyvtár vezetõje is. Az iskolába, ami egy-
ben konfliktuskezelõ módszertani központ
is, hétszázötven 12 és 18 év közötti diák jár.
A 25–30 fõs osztályok tanulói közül az alap-
vizsgáig a nebulók nyolcvan százaléka jut el
úgy, hogy csak egyszer lehet évet ismételni,
utána automatikusan magasabb osztályba
kell lépni.

Spanyolországban is központi kérdés a
szövegértés és a szövegalkotás kompetenciá-
ja, az olvasásfejlesztés, az olvasóvá nevelés,
amelynek gyakorlatát részletesen megismer-
hettük. 16 éves korig a tanuló az ajánló listá-
ból választhat, és ezen belül szabadon dönti
el, hogy ez szépirodalom, szórakoztató iro-
dalom vagy szakirodalom legyen elsõsorban.
Heti két olvasásfejlesztési óra van, ami en-
nek megfelelõen bármilyen tanóra lehet. 16
és 18 éves kor között már nem kötelezõ az

oktatás, érettségire való felkészítés, illetve
szakképzés folyik: elektronika, autóvilla-
mosság, autószerelés. Ezért ennek a korosz-
tálynak már kötelezõen elõírják, hogy mit
kell olvasnia. Havonta egy könyvet kell meg-
ismerniük, amit beszámoló készíttetésével és
az olvasmányhoz kapcsolódó teszt kitölteté-
sével ellenõriznek. A tanórákon közösen dol-
gozzák fel a hangosan felolvasott anyagot.
Nemcsak a könyvtárban, hanem a tanter-
mekben is vannak könyvek, így azok fizika-
ilag is közel kerülnek a tanulókhoz. A gyûj-
temény 12 000 kötetes, ebbõl 8–9000 van a
könyvtárban, a többi az osztálytermekben.
Az állományból 5900 dokumentumot katalo-
gizáltak eddig, a régiók nagy részében hasz-
nált, egyszerû, bárki által megtanulható
szoftver, az ABIES segítségével. Az osztály-
termekben lévõ szépirodalmat és ifjúsági
könyveket a következõ tanév elején kicseré-
lik. A spanyol fejlesztési elképzelésekben az
elsõ helyen az olvasás igényének a felkeltése
áll, mert úgy gondolják, akkor érdemes a
könyvtárakat fejleszteni, ha lesz elég olvasó,
ezért elsõsorban az olvasás megszerettetését,
az olvasási motivációt szeretnék növelni te-
matikus olvasásprogramokkal. A fõ cél maga
az olvasás, az olvasás technikájának javítása,
és szükségességének mint a világmegértés
eszközének a felismertetése és interiorizá-
lása.

Egy másik módszer: veszíts el egy verset,
egy könyvet. Az iskolai könyvtár könyve
vagy egy nyomtatott vers a padban felejtve
felkeltheti a másik diák érdeklõdését. A be-
számoló szerint nem vesznek el a könyvek,
az év végére mind visszakerül a könyvtárba
vagy az osztályterem szekrényébe. A könyv-
tár nyilvános, fenntartása önkormányzati és
pályázati pénzekbõl történik, könyvtárközi
kölcsönzés 800 könyvtárból lehetséges, a be-
iratkozott olvasók száma ezer. 16 éves korig
a tankönyv minden tanulónak ingyenes, de
ez a támogatás csak 3-4 tartományban vehe-
tõ igénybe. Különös figyelmet fordítanak a
sérült diákokra, akik speciális termekben ta-
nulnak. Befejezésül megnéztük a korszerûen
és jól felszerelt biológia, kémia, fizika, elekt-
ronika szaktantermeket; még az autószerelõ
tanmûhelyben is jártunk. Meglátogattuk a te-
lepülés bibliotékáját is, ahol a könyvtáros
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nagyon kedvesen mutatta be a gyûjteményt,
és érdeklõdéssel hallgatta, amikor ismertet-
tük saját könyvtáraink mûködését.

Ezen a napon tekintettük meg Granada
legfontosabb nevezetességét, a mór palota-
építészet legcsodálatosabb alkotását, a Vörös
Erõdöt (arabul Kaszr al-Hamra), vagyis az
Alhambrát, amit a Naszridák idején, 1238-
ban kezdték el építeni (www.alhambra.org/
eng/index.asp?secc=/inicio&popup=1). Itt a
káprázatos díszítésû épületek és a természet,
a kertek csodálatos harmóniában állnak egy-
mással. A folyó vizét a dombra vezették fel,
hogy táplálja a növényeket, a szökõkutakat!
Ma már természetesen nem az eredeti pom-
pájában látható, mert a XVI. században 
V. Károly az egyik épület helyébe rene-
szánsz palotát és kápolnát építtetett, és 1812-
ben a távozó francia megszállók is felrob-
bantották egy részét. A XIX. században 
megkezdõdött a restaurálás, ami jelenleg is
folyik, így sajnos nem láthattuk a híres
Oroszlános-udvar oroszlánjait sem. A komp-
lexumhoz kapcsolódik az 1313 és 1325 kö-
zött épült Generalife, a Naszrid szultánok
nyári palotája, amelynek arab neve „paradi-
csomi kertet” jelent. Az Alhambra, a
Generalife és az Albaicín városrész együtt
alkotja Spanyolország harmincnyolc világ-
örökségi kincsének egyikét.

Következõ szakmai programunk a Library
of the Colegio Máximo de Cartuja
(http://fcd.ugr.es/pages/biblioteca/index), a
Faculty of Communication and Documen-
tation könyvtárának megtekintése volt, amit
a XIX. század végén építettek, és a jezsuita
rend tulajdonában állt. Eredetileg a teológia,
a kémia és a fizika központja volt, de jelen-
leg itt folyik a könyvtárosok képzése is. Ra-
fael Olivares, az olvasószolgálat vezetõje
mutatta be a könyvtár történetét és szolgálta-
tásait. Andalúzia tíz egyetemének könyvtára
közös katalógust épít, az automatizálást
1986-ban kezdték el. Eddig 125 ezer könyvet
digitalizáltak, az állomány 1992-tõl hálóza-
ton is elérhetõ. Az információszolgáltatás el-
sõsorban elektronikusan történik, a hallgatók
saját jelszavukkal használhatják a teljes szö-
vegû e-dokumentumokat. Az ISI Web of
Knowledge adatbázis segítségével elérhetõ 
a világ 8000 legfontosabb újságja és folyó-

irata közel 4000 kiadótól, valamint a
www.scopus.com, ahol tanulmányok, publi-
kációk, doktori disszertációk találhatók. Di-
gitalizált régi könyvek, e-dokumentumok,
szakdolgozatok is elérhetõk, letölthetõk in-
nen. Külön regisztrálják a tanárok és a diá-
kok letöltéseinek számát, így a dokumen-
tumhasználat interaktivitása biztosított. Az
állam 6 millió eurót fizet az adatbázis hasz-
nálatáért, aminek egy része több évre elõre
történik, így biztosított a folyamatosság.
Vendéglátónk hitvallása, hogy a könyvtárban
mindenkinek mindenkit kell szolgálnia. En-
nek legjobb, legkorszerûbb eszköze, ezért a
könyvtár filozófiája, hogy lehetõleg minden
információ elektronikusan legyen elérhetõ.
Az olvasószolgálat vezetõje bemutatta a ka-
talógus használatát: a „Hungary” szóra közel
ezer találat érkezett. Szerzõ, cím, tárgyszó,
dokumentumtípus szerint lehet keresni, a
rendszer hivatkozási szám szerint rendezi a
találatokat, tehát a legtöbbször használtak
kerülnek elõre. A bibliotéka ötvennégy mun-
kaállomásán harmincezer periodikum érhetõ
el, 600 ezer euró az éves elõfizetés. Helyben
használatra ötvenkét notebook is kölcsönöz-
hetõ, hasonlóan az elektronikus könyvekhez
és az úgynevezett virtuális kurzusokhoz,
ahol a tananyagot e-book tartalmazza. 
A hallgatóknak lehetõségük van a könyvtár-
használatot kreditpontokért tanulni. Végül
betekintettünk a gyakorló fogászati rende-
lõkbe, és a kommunikációképzés szaktanter-
meibe, a stúdiókba, ahol a hallgatók a mû-
sorkészítést tanulják.

Következõ programunk a helybeli jezsuita
teológus, filozófus nevét viselõ Vocational
School IES Padre Suarez volt, amelynek bib-
liotékája az elsõ szakközépiskolai könyvtár
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Granadában (http://usuarios.multimania.es/
padresuarez). Itt a könyvtáros tanárnõ leg-
kedvesebb Jorge Luis Borges-versével foga-
dott bennünket, ami arra is rámutat, hogy a
teljes spanyol nyelvû irodalmat kedvelik és
olvassák. „A legsúlyosabb vétket elkövet-
tem, / mit ember elkövethet. Sose voltam /
boldog. Sodortassak el nyomorultan / a fele-
désben, e vad gleccserekben. // Szüleim az
élet kalandok-ûzte / vészes-gyönyörû játéká-
ra szántak, / a földre, vízre, levegõre, tûzre. /
S én nem. Nem lettem boldog. Sose váltak //
be ifjonti álmaik. Mindenestül / a mûvészet
részarányába veszve, / amely csak puszta
semmiségeket szül. // Értéket hagytak rám.
Értéktelenre. / Nem is tágít – mindig itt jár
mögöttem / a sorsüldözött árnya, aki lettem.”
(Jorge Luis Borges: Lelkiismeretfurdalás, El
remordimiento, Somlyó György fordítása)

Az 1860-ban alapított intézmény 1916-ban
költözött jelenlegi épületébe, amit Rafael
Ibánez igazgató mutatott be. Az elsõsorban
földrajzi, történelmi, irodalmi, mezõgazdasági
kiadványokat és térképeket tartalmazó gyûjte-
mény az Oktatási Minisztérium, a kiadók és
privát személyek adományaiból jött létre. 
A katalogizálást 1958-ban kezdték el, de nem
értek a végére, így a közelmúltban újraindítot-
ták az állomány számbavételét, ezért nem tud-
ják pontosan, hány könyvük van. A könyvtár
nem nyilvános, de kutatók engedéllyel hasz-
nálhatják. Itt is az a gyakorlat, hogy az osztály-
termekben is vannak könyvek, mert fontos fel-
adatnak tartják az olvasásfejlesztést, amire a
fenntartó is sok pénzt áldoz. Közös költségve-
tésben szerepel a könyvbeszerzésre és az olva-
sásfejlesztésre szánt összeg. A programban
amerikai mintát követnek, de nagyon fontos-
nak tartják a családi hagyományokat is. Meg
akarják akadályozni, hogy kialakuljon egy
olyan generáció, amelyik egyáltalán nem ol-
vas, mert akkor megszakad a folyamat: a gye-
rek nem tudja átvenni az olvasás szeretetét a
szülõktõl. A 15 éves diákoknak kötelezõ heten-
te egy órát hangosan olvasniuk, amit a tanár
kezd, majd a diákok felváltva folytatják. Az an-
dalúziai könyvtár is szervez olvasásfejlesztési
programokat, ahol a megadott kulcsszavak
alapján kell esszét írni. A három legjobb mun-
kát végzõ diák jutalomban részesül, és könyv-
ben is kiadják az írásokat.

Nem régen emelték fel a tankötelezettség
határát tizenhat évre, noha a pedagógusok
nem tartják szerencsésnek azt, hogy a diák
csak egyszer bukhat meg, utána automatiku-
san magasabb osztályba kell lépnie, mert így
nincs motiváció, ezért a tizennégy év feletti-
ek gyakran zavarják az órát. A szakmai prog-
ram folytatásaként körbevezettek bennünket
az iskola épületében. Mindannyian nagyon
büszkék arra, hogy Federico García Lorca, a
XX. századi jeles spanyol költõ és drámaíró
ebbe az iskolába járt. A hasonmás kiadásban
megjelentetett bizonyítványát, dolgozatainak
eredeti példányait itt õrzik, és állandó kiállí-
táson mutatják be hátrahagyott emlékeit, tár-
gyait. A róla elnevezett gyönyörû parkban 
található egykori rezidenciája, ahol kézira-
tok, fényképek és más eredeti dokumentu-
mok, tárgyak láthatók.

Az utolsó munkanapon a Library of
Andalusiába (www.juntadeandalucia.es/
cultura/ba/) látogattunk el. Javier Álvarez
igazgató, Pilar Tassa és Mari Ángeles
Chacón könyvtáros mutatta be az intéz-
ményt. A régiókat kialakító törvény szelle-
mében a könyvtárat 1983-ban alapították,
1990-ben vették birtokba az olvasók, és
1994-ben költöztek jelenlegi épületükbe. 
A bibliotéka regionális szintû nemzeti
könyvtári feladatokat lát el. Gyûjt minden
Andalúziában megjelent kiadványt, és a
könyvek megõrzésén, a könyvtárhasználók
igényeinek kielégítésén túl hálózati, mód-
szertani központ is. A 695 csatlakozott
könyvtár közös katalógust épít, lehetõséget
biztosít az online információkérése, s mert
jelentõs a régi könyvek gyûjteménye is, ezért
a fontos kiadványokat digitalizálják. A mo-
dern könyvtár fogalmából következõen szer-
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teágazó kommunikációs tevékenységet 
folytatnak. Kulturális tudáscentrumként is
mûködnek, amelynek célja a kapcsolatok
fejlesztése az olvasókkal, a társadalom infor-
mációs igényeinek szolgálata. Ingyenes kul-
turális programokat – olvasásfejlesztési 
tréningeket, felolvasóesteket, író-olvasó ta-
lálkozókat, koncerteket, színházi elõadáso-
kat, irodalmi utazásokat, kiállításokat –
szerveznek. 2009 elsõ felében 1400 felnõtt
és 3500 gyerek látogatta a rendezvényeket.
Délután került sor a tanulmányút során ta-
pasztaltak megbeszélésére, értékelésére, 
valamint a tanúsítványok kiosztására.

Szombaton Córdobába, Andalúzia harma-
dik legnagyobb városába kirándultunk. A te-
lepülést 711-ben muszlim arab és berber csa-
patok foglalták el, majd az iszlám hispániai
vallási központjává, ahogy a kortársak nevez-
ték, a „világ díszévé” tették. A városközpont
megõrizte középkori, mór jellegét. A szûk és
girbegurba utcák labirintusát olykor megtörik
az iszlám építészetre jellemzõ, gazdagon dí-
szített belsõ udvarok és terek, melyek a virág-
illat pompás békéjét és a szökõkutak nyugta-
tó csobogását árasztják magukból. Az iszlám
építészet egyik leggazdagabb együttese ma-
radt fenn itt: a Nagymecset a világörökség ré-
sze (www.mezquitacatedral.es). Az elsõ
Omajjád kalifa határozta el a minden addigit
felülmúló mecset építését, ezért megvásárol-
ta a keresztényektõl a templomrészüket.
785-ben itt kezdték el építeni a mecsetet,
amit 796-ban a fia fejeztetett be a minarettel.
A IX–X. századi bõvítésekkel az egyik leg-
nagyobb iszlám szentély lett, ahol a külsõ és
belsõ tér egységet alkot. Elõször a Narancs-
udvarba lépünk, ahol gyönyörû ciprusok,
pálmafák díszlenek. A középsõ szökõkúton
kívül továbbiak is vannak, ezeknek eredeti-
leg vallási szerepük volt: a muzulmánok
csak megtisztulva kezdhettek az imához,
ezért arcukat, kezüket és lábukat is meg kel-
lett mosniuk. A karcsú oszlopok és íveik a
pálmafákhoz hasonlóak, így a hívek úgy
érezhették, mintha eredeti hazájuk datolya-
pálmás ligeteiben lennének. A mecset alapte-
rülete 23 400 m2. Legszebb, gyönyörû mo-
zaikkal díszített része a mihráb: a boltozatos
fülke, a szentély, amelynek belsejét hatszög
alaprajzú és kagyló formájú díszítés borítja.

A kialakításnak köszönhetõ, hogy Allahnak
a Koránban kinyilatkoztatott szavait a me-
cset külsõ részeiben is érteni lehetett. Ami-
kor 1236-ban III. Ferdinánd elfoglalta
Córdobát, a mecsetet keresztény templommá
szentelték, de csak a XVI. században, 
V. Károly adott engedélyt arra, hogy keresz-
tény templomot építsenek a mecsetbe, noha,
amikor meglátta a katedrálist, maga is elítél-
te a barbár tettet. Az épület harmóniáját meg-
bontotta a beleépített késõ gótikus-rene-
szánsz székesegyház. 

Andalúziában a legizgalmasabb volt szá-
munkra az iszlám, a zsidó és a keresztény
kultúra együttélését látni. A széthordott tég-
lákból rom, az összerakottakból ház lesz. 

Azt tapasztaltuk, hogy Andalúziában ma-
gas szintû az együttmûködés a könyvtárak
között, nincsenek párhuzamos fejlesztések.
Közös katalógust építenek, minden fontos
kiadványt digitalizálnak, sõt a múzeumok,
alapítványok könyvtárait is szeretnék a háló-
zatukhoz csatlakoztatni. Láthattuk, egyre na-
gyobb szerep jut az elektronikus információ-
nak, de ugyanakkor mindent megtesznek
azért, hogy a hagyomány értékei ne vessze-
nek el. A szakközépiskolai könyvtárosok
számára különösen hasznos volt megismerni
az olvasásfejlesztés spanyolországi gyakor-
latát. A legfontosabb feladatnak az olvasás
igényének felkeltését, az olvasás megszeret-
tetését tartják, ami minden nevelõ feladata,
nemcsak a könyvtárosé és az irodalomtaná-
ré. A könyvtárfejlesztések nem öncélúak,
minden esetben figyelembe veszik a felhasz-
nálók szempontjait, és igyekszenek az igényt
fenntartani a papír alapú dokumentumok
iránt is. A tökéletesen megszervezett tanul-
mányút minden szempontból elérte célját,
mert valamennyi intézményben lehetõsé-
günk volt kérdéseket feltenni a bennünket 
érdeklõ témákkal kapcsolatban. A személye-
sen megtapasztalt élmények hagynak leg-
mélyebben nyomot az emberben. A többféle
– szakképzési, egyetemi és közmûvelõdési –
könyvtár mûködésének megismerésével 
átfogó képet kaptunk a teljes spanyol könyv-
tárügyrõl, a XXI. századi elvárásoknak meg-
felelõ tudásközpontok feladatairól és mûkö-
désérõl, a felhasználók képzésérõl, a kulturá-
lis örökség megõrzésérõl. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. február 31



Mint arról a korábbiakban hírt adtunk, 2008
októberében a Kárpátalajai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány, a Falvak Kultúrá-
jáért Alapítvány és a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtár felhívásához 
nagyon sokan csatlakoztak, hogy a körös-
mezõi iskola magyar tagozatán tanuló kisdi-
ákok részére egy alapkönyvtárat hozzunk
létre. Sõt, a még csak óvodába járó gyere-
keknek is vittünk csodaszép mesekönyve-
ket, személyes ajándékként, hogy ismerjék,
szokják a magyar betût, a magyar szót. Az
elsõ lépést is azzal a céllal tettük meg, hogy
mindent elkövessünk a késõbbiekben azért,
hogy legalább évente egy alkalommal bõvít-
sük majd az állományt. Erre a célra szántuk
az 1%-okból befolyó támogatást, amire ettõl
az évtõl voltunk/vagyunk jogosultak. A sok
személyes megkeresésnek lett eredménye,
mert méreteinkhez, ismertségünkhöz képest
nagyon szép összeggel gyarapodtunk. Ez-
úton is köszönet érte! 

2009. december 3. és 5. között jártunk is-
mét Körösmezõn. A tavaly októberben ala-
pított könyvtárba vittünk 170 kötet könyvet,
folyóiratot. Ezek jelentõs százalékban új ki-
adványok, de válogattunk azokból is, melye-
ket adományba kaptunk. A maradásra ítélt
köteteket továbbra is árusítjuk, és a bevétel-
bõl újabb köteteket vásárolunk.

Az iskolai könyvtár a jövõ év folyamán –
remélhetõleg – új helyre költözik. Egy épü-
letszárnnyal bõvül az iskola, ami a nagyte-
rem alapterületének megnövekedését jelenti,
és két új tantermet egy-egy szertárral. 
A nagyteremben kap majd helyet a könyv-
tár, ahová már polcokat is sikerült szerezni-
ük. (Ez ott egyáltalán nem természetes.)

Szeretnék magyar írók, költõk képeivel
dekorálni a falakat. Szeifried Zoltán
Kisvárdán élõ festõ, grafikus, aki egy 300
darabos sorozatot tervez, Janus Pannonius-
tól napjainkig megörökítve nagyjaink kép-
mását (közel száz már elkészült), örömmel
ajánlotta fel grafikáinak másolatait e célra.

Az iskola szépen fejlõdik, gondolkoznak
az esetleges leváláson is, hogy az ukrán is-
kolától függetlenül mûködhessenek. Az uk-
rán nyelvtörvény azonban nagyon nehezíti
az ügyet. Kérünk mindenkit, ha csak egy
hajszálnyi lehetõséget lát arra, hogy fel-
emelje szavát ez ellen az ellehetetlenítõ tör-
vény ellen, mely eredendõen – tudjuk – nem
a magyarok ellen irányul, de mi vagyunk
leginkább a szenvedõ alanyai, használja ki!

A könyveket a beregszászi fõkonzul,
Bacskai József segítségével juttattuk át a ha-
táron. Ezúton is hálás köszönet érte! Az õ tá-
mogatásának köszönhetõ, hogy ebben az 
évben már nem kellett háton, bõröndben ci-
pelni, illetve csempészni a könyveket, s nem
kellett megalázó vitákba bonyolódni az uk-
rán vámosokkal.

A fõkonzul úrral tárgyalást is folytattunk a
jövõt illetõen. Nagyon pozitívan értékeli a mun-
kánkat, s nagyon köszönte azt. A könyvadomá-
nyokkal kapcsoltban hasonló álláspontot kép-
viselünk, miszerint a határon túli magyar
könyvtárakat nem az anyaországi könyvtárak
selejtraktárainak kell tekintenünk, hanem
olyan könyveket kell hozzájuk eljuttatnunk,
amilyeneket még mi is örömmel és eredmé-
nyesen használnánk. Õ maga is több ezer kö-
tet könyvet válogat át alkalmasint, hogy az
adomány ne legyen megalázó az adományo-

S z o m s z é d o l ó
Könyvadományok ismét a szórványba

✒✒    Vraukóné Lukács Ilona
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zott számára, hanem valóban örömét lelje
benne. Nagy tiszteletet érdemel az effajta igé-
nyesség, s az ilyen, részletekre is kiterjedõ
odafigyelés. A beszélgetés során alátámasz-
tottuk azt a sokak által képviselt véleményt,
miszerint egy közös, magasabb szintû politi-
kai akarat csak az, ami érdemben elõre viheti
az ügyeket. Addig nagyon nagy szükség van a
mi alapítványunkéhoz hasonló, apró lépésekre.

Most egyik megoldandó feladatának tart-
ja, hogy egy nemrégiben felújított beregszá-
szi iskola könyvtárának bepolcozásában 
segítse az intézményt. Természetesen egysé-
ges formában képzeli el, de minden jó ötlet
közelebb vihet a megoldáshoz.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány lépett is
az ügyben, bízunk benne, hogy ez lehet
megoldás is akár. 

A fõkonzul úrnál tett látogatás után a 
II. Rákóczi Ferenc Magyar Fõiskola – sze-
mélyesen Orosz Ildikó elnök asszony – ven-
dégszeretetét élveztük Beregszászban, házi-
gazdánk pedig Punykó Marika volt, akinek a
neve Kárpátaljával kapcsolatban sokunk
számára már fogalom. Természetesen nem
maradtak el a személyes, baráti találkozók
sem.

Másnap hajnalban keltünk útra, hogy idõ-
ben érkezzünk Körösmezõre, ahol nem csu-
pán az iskolai könyvtárnak vittünk most sem
könyveket, hanem az óvodásoknak is. Bi-
zony, az út hosszú volt, de még sikerült a ki-
csiket ebéd elõtt megajándékoznunk egy-
egy kis csokimikulással és személyesen
mindenkit egy-egy mesekönyvvel (ötven
ovis van). Ennek az adakozásnak voltak szo-
morú pillanatai is; a kiscsoportban alig akad
olyan gyermek, aki mindkét szülõjétõl ma-
gyar szót hallhatna az otthonában. Általában
az egyik szülõ s annak a szülei beszélik
nyelvünket. Ám az óvónénik minden tõlük
telhetõt megtesznek azért, hogy minél szeb-
ben megtanulják a magyar nyelvet, s úgy
folytathassák tovább majd a tanulást a ma-
gyar iskolában. A Beregszász környékérõl a
Tisza forrásának környékére feltelepült pe-
dagógusok minden tiszteletet és támogatást
megérdemelnek! Azt megfizetni nem lehet.
Ez missziós munka!

Az ovisoktól elköszönve az iskolai
könyvtárba mentünk, ahol Bíró András ma-

gyar szakos pedagógus vár mindig bennün-
ket. Örömmel tapasztaltuk, hogy a könyvál-
lomány mások által is gyarapodott, de az a
bizonyos válogatás ráfért volna kiszállítás
elõtt...

Találkoztunk azzal a két diákkal, akik vál-
lalták az állomány nyilvántartását, figyelem-
mel kísérik és rögzítik a kölcsönzéseket.
Újabb instrukciókkal láttuk el õket, s mun-
kájukat egy-egy könyvvel ismertük el. A lá-
togatás részét képezte még az az esemény,
hogy az adományozóknak az alapító okle-
vélhez csatolt listájára újabb neveket jegyez-
tünk be. Így: Büki Ágnes monori lakosét, aki
tekintélyes összeggel, illetve Vándor Kata
antikváriusét, aki szép könyvekkel támogat-
ta alapítványunkat. Kótyuk Márton középis-
kolai tanár személyesen írhatta oda a nevét.
Õ volt az, aki ezt a három napját az ügynek
áldozta, és saját autójával szállított minket a
távoli, számára ismeretlen vidékre. (Bár ma-
ga is kárpátaljai születésû, de Ungvár kör-
nyéki.) Arra kértem Tóth Istvánt, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye elnökének Seszták
Oszkárnak – aki szintén elkötelezett híve a
határon túli kapcsolatok ápolásának – a kül-
ügyi tanácsadóját is, hogy örökítse meg ne-
vét az utókor számára az adakozók között,
hiszen számos kapcsolatát osztotta meg ve-
lünk, hogy a dolgaink rendezése Kárpátalján
egyszerûbben menjen. Mindannyiuknak ez-
úton, a nyilvánosság elõtt is szeretném meg-
köszönni segítségüket! 

Nem hagyhattuk ki annak a XIX. század-
ban épült, nagyon egyedi stílusú görög-orto-
dox fatemplomnak a megtekintését sem,
melyhez egy igazi asszonyvallató hídon ve-
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zetett az út. Jó példa ez a hely a mély isten-
hit, a babona és több vallás békés együttélé-
sére. Okot ad bizony az elgondolkozásra;
mint ahogy az is, hogy barbár módon, a fe-
szítõ lécbõl kitépve ellopták azt a lobogót,
amelyen Szent István a kezében lévõ koro-
nát, jelképesen a magyarok országát Máriá-
nak ajánlja. 

Visszafelé vezetõ utunkat Rahón szakítot-
tuk meg. Nem csupán a nagyon korai sötéte-
dés miatt, hanem hogy ott is átadjuk azt a
huszonöt könyvet azoknak a gyerekeknek,
akik az ez év márciusában indult hétvégi
magyar óvodába járnak az Ukrán–Magyar
Oktatási, Kulturális és Információs Köz-
pontba. A Mikulás ajándékát Nyejzsmák
Emmának, a központ vezetõjének adtuk át,
mert a megbetegedésektõl való félelem mi-
att elhalasztották az összejövetelt. Az ovi-
sokkal is Emmuska foglalkozik, de mivel õ
nem szakember, õ is keresi a megoldást a ki-
csik megfelelõ szakmai irányítására. Ebben
a Falvak Kultúrájáért Alapítvány támogatá-
sát is élvezi.

Reméljük, hogy legalább a karácsonyt
már együtt ünnepelhetik, s megtalálják aján-
dékainkat, a magyar mesekönyvkiadás re-
mekeit.

Egy ilyen útról mindig vegyes érzelmek-
kel érkezik haza az ember. Az adakozás örö-
me, a szeretetteli fogadtatás, a kérdõjelek a
küzdelem mellett, a nagy szükség érzete, s a
kérések, kérdések mellé – gondolatban –
társul az ügyünk mellé azonnal biztosan fel-
sorakozó anyaországiak s a világ legkülön-
bözõbb sarkaiban élõk arca... 

Nehéz, küzdelmes, idõigényes munka, de
megéri! Annyi energiával tölt fel a segíteni
tudás öröme s a mögénk felsorakozók népes
hada, hogy mindig kapunk erõt az újrakez-
déshez! ■
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A Bod Péter Országos Könyvtárhasznál  

A 2008/2009-es évben harmadszor szervez-
te a 16 éves Bod Péter Országos Könyvtár-
használati Versenyt az OFI – Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. A hagyo-
mányoknak megfelelõen a verseny három
szinten (iskolai, megyei, országos) zajlott
írásbeli és szóbeli fordulókkal.

Számadatok

A 2008/2009-es versenyévadban az I. kate-
góriában 18 megye 140 iskolájának 627
7–8. évfolyamos tanulója indult (48 iskola
adata alapján becsült adat). Közülük a me-
gyei fordulóba 230-an jutottak be. Majd az
országos írásbeli fordulóba 42-en, a szóbeli
döntõbe a maximális nyolcan jutottak be. Ez
kb. 30%-os mennyiségi növekedés az elõzõ
tanévhez képest. A verseny II. kategóriájá-
ban 17 megye 88 iskolájának 415 9–10. év-
folyamos tanulója vett részt (48 iskola adata
alapján becsült adat). Közülük a megyei for-
dulóba 152-en jutottak be. Az országos írás-
beli fordulóba pedig 22-en, majd a szóbeli
döntõbe szintén nyolcan jutottak be. Ez kb.
25%-os mennyiségi növekedés az elõzõ év-
hez képest.

A növekedés okát a stabilabb megyei hát-
térben, az országos versenyszervezésben
nyert nagyobb tapasztalatban, a tavalyi érté-
kes fõdíjban látjuk, és abban, hogy a tavalyi
tanévben több szakmai fórumon sikerült a
versenyt népszerûsíteni.

A megyék részvételi rangsora az egyes
fordulókban részt vevõ tanulók számát, a
részt vevõ iskolák számát, továbbá az egyes
fordulók eredményeit is figyelembe veszi.
Vagyis a mennyiségi és minõségi mutatók
(rangsorok) segítségével megállapított rang-
sorról van szó, hiszen egyaránt fontos, hogy
minél több tanuló próbálhassa ki magát ezen
a versenyen, és az is, hogy azt minél maga-
sabb színvonalon tegye.

Összesített megyei rangsor: 1. Budapest,
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg, 3. Békés, 4. Vas,



5. Nógrád, 6. Zala, 7. Veszprém, 8. Baranya,
9. Fejér, 10. Borsod-Abaúj-Zemplén, 11. Ko-
márom-Esztergom, 12. Hajdú-Bihar, 13. Gyõr-
Moson-Sopron, 14. Pest, 15. Heves, 
16. Bács-Kiskun, 17. Jász-Nagykun-Szol-
nok, 18. Csongrád (nem volt jelentkezõ: So-
mogy és Tolna).

A résztvevõk számának további növeke-
dését reméljük mindkét kategóriában, és
összességében is. A 2004/2005-ös tanév óta
folyamatos igény a verseny megszûnt kate-
góriáinak visszaállítása. A 2009/2010-es
tanévben a Nemzeti Kulturális Alap támoga-
tásával újra lesz országos könyvtárhasznála-
ti tanulmányi versenye az 5–6. évfolyamos
tanulóknak is. Ettõl természetesen további
létszámnövekedést várunk nemcsak ebben a
tanévben, hanem felmenõ rendszerben az el-
következõkben is.

A tartalom

A 2008/2009-es tanévben a környezetvéde-
lem jegyében az I. kategóriában a feladatok
az erdõ témakörén belül mozgatták meg a
versenyzõk könyvtárhasználati tudását, míg
a II. kategóriában a levegõ volt a kiemelt té-
ma. Ez ebben a versenyévadban sem azt je-
lentette, hogy ezekrõl a témákról kellett a ta-
nulóknak minél többet tudniuk, hanem ezek
szolgáltak témául a könyv- és könyvtárhasz-
nálati tudásuk megmutatásához.

Az írásbeli feladatlapok a megyei és az
országos fordulón is központilag készültek.
Ezeket az adatkeresõ, összefüggés-keresõ
feladatokat a versenyzõknek könyvtári kör-
nyezetben, a könyvtár eszközeivel kellett
megoldaniuk. A feladatlap-készítõk folya-
matosan arra törekednek, hogy a témát 
minél több szempontból járják körül a ver-
senyzõk, minél több tudományterület kézi-
könyveit forgassák. Így az elõzõ évben a kö-
vetkezõ tudományterületek bukkantak fel a
feladatlapokon: földrajz, környezetvédelem,
természetvédelem, biológia, könyvtártudo-

mány, meteorológia, zene, filmmûvészet,
néprajz, irodalom, festészet, nyelvészet, tör-
ténelem. (A konkrét feladatlapok és megol-
dásaik megtalálhatók a verseny honlapján.)

Az írásbeli feladatlapokon nemcsak té-
mák, szempontok szerint nagyon különbö-
zõek a feladatok, hanem a feladat jellege
szerint is. A legutolsókon a következõfélék
fordultak elõ: adatkeresés, beszéd (konfe-
ransz) írása, betûrendezés, bibliográfia 
értelmezése, csoportosítás, elektronikus
adatbázis használata, felhasznált irodalom-
jegyzék összeállítása, fogalommagyarázat,
folyóirat-ismertetés, folyóiratok összeha-
sonlítása, földrajzi nevek beazonosítása, 
hivatkozás, idézet befejezése, idézetek for-
rásokkal való párosítása, igaz-hamis, kataló-
guscédula értelmezése, kortársak megkere-
sése, könyvajánlás, mutatók összeállítása,
raktári jelzet megállapítása, szócikkírás,
szóértelmezés, szólások kiegészítése, értel-
mezése, szöveg kiegészítése adatokkal, szö-
vegértés, térképen jelölés. Ez a sokféle fel-
adat természetesen nem egy, hanem a négy
feladatlapon fordult elõ. A mostani tanévben
biztosan lesznek újra felbukkanó feladatok,
és lesznek újak és régi/újak is.

A szóbeli feladatok során pedig egy
komplex információs problémát kellett
megoldaniuk a tervezéstõl a kivitelezésig.
Ez a 7–8. évfolyamosok esetében egy lexi-
konterv, az idõsebbek esetében egy
Wikipédia-szócikk volt az elõzõ évben.
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A 2009/2010-es évre választott tömeg-
közlekedés téma szintén a környezeti neve-
lést helyezi elõtérbe. A téma környezeti és
társadalmi vonatkozásai mellett viszont biz-
tosan elõ fognak kerülni meglepõ és kevés-
bé meglepõ egyéb tudományok, mûvészeti
ágak is.

Visszajelzések

A verseny megyei fordulója után minden
felkészítõ tanárnak anonim módon lehetõsé-
ge volt elmondani a véleményét a verseny-
rõl. Ezt a fordulón kapott jelszó segítségével
az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (OFI)
honlapján kialakított elektronikus kérdõíven
keresztül tehették meg. Ezzel a lehetõséggel
a 218 felkészítõ kollégából 46-an (21%) él-
tek.

A 2008/2009-es tanévben versenyeztetõ
kollégák átlagosan hét éve készítenek fel 
tanulókat a versenyre (szóródás: 1–20). Is-
kolatípusukat tekintve fõként általános isko-
lában, gimnáziumban dolgoznak. Az elsõ-
sorban szakképzõ iskolai könyvtárostanárok
száma sajnálatos módon csupán 3 fõ. Moti-
vációjuk közt sokféle motívum szerepel: az
elõfordulás gyakorisága szerint rangsorolt
motívumokból láthatjuk, hogy amellett,
hogy a tanulók könyvtárhasználóvá nevelése
természetes módon kiemelt szempont, a kol-
légák számára is fontos a versenyzés, a
szakmai rang.

A Miért vesz részt a versenyben? nyitott
kérdésre adott válaszokban fellelhetõ
motívumok

1. tanulók fejlesztése, tehetséggondozás,
2. fontos a könyvtárhasználati tudás, 3. ki-
hívás, megmérettetés, 4. presztízs, 5. tanu-
lói igény van rá, szeretik a tanulók, 6. ér-
dekes feladat, munka, 7. szakmai fejlõdés,
tapasztalatszerzés, kollégákkal való talál-
kozás, 8. könyvtár népszerûsítése, 9. ha-
gyomány, 10. munkahelyi elismerés, 
11. szakmaiság, elhivatottság, 12. nincs
más könyvtárhasználati verseny 

A felkészítõk átlagosan 4,83 tanulóval
foglalkoznak a Bod Péter Országos Könyv-
tárhasználati Verseny kapcsán (szóródás:

1–21). De a leggyakrabban 1–3 tanulót ké-
szítenek fel a versenyre. Ezt mutatja az az
adat is, hogy csupán az esetek 37%-ában
volt szükség iskolai forduló szervezésére.

98%-uk úgy érzi, hogy iskolájában elis-
merik ezirányú munkáját. A toborzás során
elsõsorban a személyes megszólítást alkal-
mazzák, de 13 könyvtárostanárnak volt
olyan versenyzõje, aki maga jelentkezett.
Felkészítõ munkájuk alapja a rendszeres ta-
lálkozás. Túlnyomó többségük elméleti ala-
pozásra is szán idõt, de a gyakorló felada-
toknak van igazán nagy szerepük. Többsé-
gük gyakorló feladatsorokat is összeállít
amellett, hogy a korábbi évek feladatlapjait
megoldatják. 18-an alkalmazzák azt a mód-
szert, hogy a tanulókkal állíttatnak össze fel-
adatokat a témában. Mindössze két felkészí-
tõ tanár von be más szakos kollégákat a
munkába, és negyedük szervez gyakorlást a
tanuló számára ismeretlen könyvtárba is.

A felkészítõ kollégák ötfokozatú skálán
4,13-ra osztályozták a megyei szervezõ kol-
légák munkáját és 4,18-ra az országos szer-
vezõkét. A megyei fordulóra központilag
készült feladatokat pedig átlagosan 4,34-re
értékelték.

A feladatlapok konkrétabb, szöveges érté-
kelésébõl kiderül, hogy sokak szerint a ren-
delkezésre álló 90 perchez képest sok
és/vagy nehéz feladatok voltak a megyei
fordulón. Néhány idézet a visszajelzések-
bõl: „Minden elismerésem a feladat összeál-
lítóié. Még arra is odafigyeltek, hogy az 
átvezetõ, feladatok közti szöveg is kapcso-
lódjon a témához.” „Az elmúlt évekhez ké-
pest sokkal gyermekközelibb, érdekesebb,
az életkornak megfelelõ feladatok voltak.
Most nem jött elõ az az érzésem, hogy kész
könyvtárosokat vizsgáztatunk. Nem volt
könnyû, de megoldható volt. A szövegértés
és a gyors tájékozódás az alapja a gyors és
sikeres megoldásnak. Van mit gyakorol-
nunk.” „A feladatok érdekesek voltak, a
megoldásra fordítható idõ elegendõ volt. 
A felkészítéshez egy kis segítség, iránymu-
tatás elkelne.”

A kérdõíven a könyvtárostanárok arról is
adhattak visszajelzést, hogy hogyan látták a
tanulók tapasztalatait. Néhány jellemzõ idé-
zet: „Nehéznek tartották, ami jó, mert jól
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megdolgoztatta õket.” „Tetszett a verseny,
szembesült a hiányosságaival. Mindenkép-
pen sok pozitív élménnyel gazdagodott, de
kicsit zavarta a túl szoros idõ.” „Nincs elég
rutinjuk, ezért lassúak. Látszik, hogy órákon
nem sok ilyen jellegû feladattal találkoz-
nak.” „Mivel elõször voltunk, nem tudtuk,
hogy mire számítsunk, de nagyon kellemes
élményekkel gazdagodtunk. A tanulóim
nagy lelkesedéssel készülnek a következõ
megmérettetésre, örömmel kutatnak azóta is
a téma könyvei között.”

A döntõ helyszíne és eredménye

Ebben a tanévben elõször a versenybizott-
ság pályázatot írt ki a döntõ helyszínének
kiválasztására. A pályázat nyertese, a békés-
csabai Belvárosi Általános Iskola és Gim-
názium iskolai könyvtára, a döntõ méltó
helyszínének bizonyult. A békéscsabai
programok értékes ajándékai voltak a döntõ-
be jutott tanulóknak és tanároknak.

Ezt a pályázatot a versenybizottság a
2009/2010-es tanévre is kiírta. A pályázato-
kat 2009. november 20-áig vártuk.

I. kategória, 7–8. évfolyamos tanulók
Helyezés, tanuló neve / felkészítõ tanára / is-
kolája, település 
1. Duma Lilla / Veress Béla Károlyné / Bé-
kési Kistérségi Ált. Isk., Alapfokú Mûvésze-
ti Isk. és Egységes Ped. Szakszolg. Dr. Hepp
Ferenc Tagisk., Békés 
2. Stamler Lili / Horváth Éva / Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola, Nagykanizsa 
3. Szabó Attila / Vincze Mária / Mecsekaljai
Iskola Pázmány Péter Utcai Általános Isko-
la, Pécs 
II. kategória, 9–10. évfolyamos tanulók
Helyezés, tanuló neve / felkészítõ tanára / is-
kolája, település 
1. Kovács Dóra / Szakály Erzsébet / ELTE
Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium,
Budapest 
2. Szentes Ádám / Borók Sándorné / Bolyai
János Gimnázium és Szakközépiskola, Sal-
gótarján 
3. Tóth Hajnalka / Vargáné Herman Anna /
Esze Tamás Gimnázium, Mátészalka

A 2009/2010-es tanév

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
szakmai és anyagi támogatásával és a már
fentebb is említett Nemzeti Kulturális Alap-
tól elnyert támogatással a 2009/2010-es tan-
évben is megrendezésre kerül versenyünk.
Azzal a változással, hogy az 5–6. évfolya-
mos tanterv szerint tanulók is részt vehetnek
rajta. Kategóriájukat belépõ kategóriának
neveztük el, mert versenyük ebben a ver-
senyévadban indul újra több év kihagyás
után, kísérleti jelleggel. Másrészt pedig szá-
mukra ebben az évadban a verseny az orszá-
gos írásbeli fordulóig tart.

A verseny témája a már fentebb említett
tömegközlekedés. A megyei szervezõknél a
nevezési lapot 2009. december 12-éig kellett
leadni. A megyei/fõvárosi írásbeli fordulón
109 5–6. évfolyamos, 186 7–8. évfolyamos
és 164 9–10. évfolyamos versenyzõ vett
részt 2010. január 25-én 18 megyei és két
fõvárosi helyszínen. Vagyis összesen 221
felkészítõ könyvtárostanár 449 tanítványa.
A megyei/fõvárosi forduló eredményei alap-
ján pedig a három kategóriában összesen 99
tanuló jutott be az országos írásbeli forduló-
ba.

Külön öröm számunkra, hogy ebben az
évben a II. kategória versenye kísérleti jel-
leggel Kassán is folyik. Ott a központi fel-
adatlapot 4 csapat, 12 középiskolás oldotta
meg.

A részletes versenykiírás, a versenysza-
bályzat és a megyei versenyszervezõk adatai
honlapunkról elérhetõk: www.opkm.hu

A versenyt a korábban említett pályázati
forrásokon túl értékes ajándékokkal támo-
gatják: az MTA SZTAKI, a Monguz, a
Wédimax Építõ Kft., a Europe Direct háló-
zat több megyei irodája, a Levegõ Munka-
csoport és a Magyar Közlekedési Klub. ■
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2009. április 20–21-én a békéscsabai Belvá-
rosi Általános Iskola és Gimnáziumban zaj-
lott a Bod Péter Országos Könyvtárhasz-
nálati Verseny döntõje. Intézményünk 
pályázaton nyerte el a nagy múltú országos
tanulmányi verseny végsõ fordulójának ren-
dezési jogát.

Az olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelés
számos formája közül kiemelkednek az
olyan vetélkedõk, amelyek felkeltik a gyere-
kek érdeklõdését, tudásvágyát, kellõképpen
motiválják, olvasásra és könyvtárban törté-
nõ információszerzésre szoktatják õket. Az
iskolai könyvtárnak az is feladata, hogy az
önképzés eszközrendszerének elsajátíttatá-
sával fejlessze a tanulók képességeit, példá-
ul a szövegértés, a problémamegoldás, a tér-
beli tájékozódás képességét. A könyv- és
könyvtárhasználati versenyek ellenõrzik az
egyes készségek meglétét és színvonalát, je-
lezhetik a képességfejlesztés további útját.

Magyarországon a Bod Péter Országos
Könyvtárhasználati Verseny a szakma leg-
magasabb rangú megmérettetése. Minden
könyvtárostanár ismeri, és ha módja van rá,
indítja a legkiválóbb tanítványait. A színvo-
nalas vetélkedõ célja megegyezik a könyv-
tár-pedagógia célkitûzéseivel. Többek kö-
zött a választ keresõ tudás, az elõadni tudás
stb. képességének megszerzésére irányul.
Elsõsorban nem a lexikális ismereteket mé-
ri, hanem a könyvtárhasználati jártasságo-
kat. 

A verseny, mint ismeretes, 1993. május
29-én Budapesten indult útjára. Ez a vetél-
kedõ még csak „próbaversenynek” számí-
tott. Az 1993/94-es tanévben a Mûvelõdési
Közlöny hasábjain meghirdetett egyéni for-
májú verseny már országos méretûvé nõtt.
Ebben a tanévben indítottunk elõször mi is
belvárosis diákot, aki az országos döntõn
VI. helyezést ért el a 13–14 évesek korcso-
portjában. Ettõl kezdve szinte minden évben
részt vettünk és sikeresen szerepeltünk a
versenyeken. Tanulóink a megyei forduló-
kon hat elsõ, öt második, négy harmadik; az
országos döntõkön pedig két második, egy
ötödik és két hatodik helyezést értek el. De
nemcsak a versenyeztetés oldaláról kötõ-
dünk a rangos vetélkedõhöz. Néhány éve
feladatlapok összeállítására írt ki pályázatot
a versenybizottság, és az általam összeállí-
tott feladatsor a sikeres pályázatok közé ke-
rült, ami rendkívüli elismerést jelentett szá-
momra.

Az utóbbi néhány évben mi magunk szer-
veztünk versenyeket Békés megyében. Kétfé-
le levelezõ versenyt kínálunk: az egyik a me-
gyei könyvtárhasználati verseny, a másik ve-
télkedõnk irodalmi, amely éppen jelenleg
zajlik 292 fõ részvételével. Mindkét verse-
nyünk lehetõséget ad arra, hogy a tanulók 
fejlesszék a könyv- és könyvtárhasználati jár-
tasságukat, valamint olyan feladatokkal is ta-
lálkozhatnak a résztvevõk, amelyek megoldá-
sa során kompetenciaalapú tudásukat is 
alkalmazhatják. A feladatlapok intézményünk
honlapjáról (www.belvarosi-bcs.sulinet.hu) tölt-
hetõk le. Versenyeink népszerûek, hiszen a
gyerekek szeretnek vetélkedni, a levelezõs
forma pedig a „szerepelni kevésbé akaró”
diákokat is mozgósítja. 

A békéscsabai Belvárosi Általános Iskola
és Gimnáziumban nagy figyelmet fordítunk
a készségek és képességek fejlesztésére. In-
tézményünkben 6–18 éves korú gyerekek
képzése folyik, mindemellett minden tanu-
lónk találhat érdeklõdésének megfelelõ el-
foglaltságot. Diákjaink sokféle szakkör és
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egyéb tanórán kívüli foglalkozás közül vá-
laszthatnak. Az alsóbb évfolyamokon az
alapkészségek szilárd kialakítását hangsú-
lyozzuk, a felsõbb évfolyamokon az intellek-
tuális ismeretek, az informatikai jártasságok
és az idegen nyelvi képességek fejlesztése
kerül elõtérbe, hiszen mindezek nélkülözhe-
tetlenek a sikeres továbbtanuláshoz. Az utol-
só évfolyamokon a hangsúly az elemzõ ké-
pességre és az ismeretek komplex alkalmazá-
sára tevõdik, átfogó tudássá szervezzük a 
tanultakat. Ezt a célt szolgálja a tantárgyakat
ötvözõ „projektdolgozat rendszerünk” is. 
A 11. évfolyamon tanulók házi dolgozatot
készítenek választott témakörökben az írás-
beli munka formai követelményeinek betar-
tásával. A folyamatot különféle digitális
technikák alkalmazásával bemutatott pre-
zentáció zárja. Fontosnak tartjuk, hogy ta-
nítványaink az így szerzett tapasztalatokra is
támaszkodhassanak a felsõoktatásban foly-
tatott tanulmányaik során.

Iskolánkban a diákok és a tanárok közötti
viszony az átlagosnál közvetlenebb, családi-
asabb. A belvárosiban kapott személyes tö-
rõdést minden diákunk érzi, amit a visszaté-
rõk ragaszkodása is bizonyít.

Nyitott iskola lévén a Belvárosi Általános
Iskola és Gimnázium folyamatosan ad he-
lyet különbözõ rendezvényeknek, és vállalja
azok igényes lebonyolítását. Intézményünk
többek között emelt szintû érettségik vizs-
gáztató helye, ECDL-vizsgaközpont, szá-
mos megyei verseny helyszíne. Így az is ter-
mészetes volt számunkra, hogy szívesen
megrendezzük az országos könyvtárhaszná-
lati verseny döntõjét. Úgy gondoltuk, hogy
korszerûen felszerelt és esztétikus környe-
zettel rendelkezõ könyvtárunk a pályázatban
felsorolt valamennyi feltételnek megfelel. 
A tervszerû állományépítés során kialakított
gyûjteményünk (44 576 dokumentum) min-
den tudományterületet felölel. Folyamato-
san beszerezzük a legfrissebb irodalmat.
Különösen értékes a kézikönyvtárunk. 
A leggyakrabban használatos segédköny-
vekbõl több példányunk is van. Folyóirat-
olvasónkban 38-féle idõszaki kiadvány la-
pozgatására, olvasására van lehetõség. 
Barátságos hangulatú könyvtárunkat mind a
gyermek, mind a felnõtt olvasóink szeretik.

Ezt bizonyítja a látogatók (184 fõ/nap) és a
kölcsönzések (84 db/nap) magas száma is. 
A 200 négyzetméter alapterületû könyvtá-
runkban az informatika órákon egyidejûleg
15–20 tanuló szokott keresgélni, jegyzetel-
ni, bibliográfiákat szerkeszteni. Úgy véltük,
hogy olvasótermünkben a versenyzõk ké-
nyelmesen tudnak dolgozni, és a felkészítõ
tanárokat is érdekelni fogja a sokféle kor-
osztályt oktató-nevelõ intézményünk. 

Az országos tanulmányi verseny megnyi-
tóján Zátonyiné Fazekas Erzsébet, a Belváro-
si Általános Iskola és Gimnázium igazgató-
nõje köszöntötte a résztvevõket. A megnyitót
követõen a versenyzõk elõször megismerked-
tek könyvtárunk tereivel, elrendezésével és a
keresést segítõ eszközökkel. Az állományban
naprakész katalógusok alapján lehet keresni.
Cédulakatalógusaink: raktári, leíró és szakka-
talógus, továbbá van elektronikus katalógu-
sunk is, amelyet a Szirén integrált könyvtári
rendszer segítségével építünk. Az állomány-
részek közötti eligazodást jól látható feliratok
teszik lehetõvé. 

A döntõn rövid könyvtárbemutató után a
gyerekek nekiláttak komplex, projektszerû
feladatuk elvégzésének. A diákok példaadó
lelkesedéssel dolgoztak. Használták mind a
cédula-, mind a számítógépes katalógust,
kutattak a kézikönyvtárban és a folyóirat-ol-
vasóban, majd fénymásoltak. Keresgéltek
valamennyi állományrészben, nem hagyták
figyelmen kívül sem a nyomtatott, sem az
audiovizuális dokumentumokat. Aki video-
kazettát választott, belenézett a filmbe; aki
az interneten találta meg a legjobb irodal-
mat, kinyomtatta magának. Közben a zsûri
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tagjai folyamatosan figyelték és pontozták a
tanulók tevékenységének egyes szakaszait
is. Az önálló feladat végeztével a verseny-
zõk bemutatták mûveiket, és ismertették a
felhasznált dokumentumokat. A zsûritagok
kedvesen, szimpatikus empátiával hallgatták
a beszámolókat. A felkészítõ tanárokat a
verseny ideje alatt külön kulturális program
várta.

A kétnapos rendezvény keretében lehetõ-
ségünk nyílt arra, hogy az ország különbözõ
tájairól érkezett tanulók és tanárok megis-
merkedhessenek Békéscsaba nevezetessége-
ivel. Vendégeink egyebek között ellátogat-
tak más iskolai könyvtárba, megtekintették a
Jankay Galériát, a Munkácsy Mihály Múze-
umot és a Munkácsy Mihály Emlékházat,
interaktív foglalkozáson vettek részt a Körö-
sök Völgye Látogatóközpontban.

A visszajelzések alapján a kellemes han-
gulatú versenyen és a kapcsolódó programo-
kon valamennyi résztvevõ jól érezte magát.
Érdekes volt most „belülrõl” látni az esemé-
nyeket, hiszen eddig magam is a felkészítõ
tanárok között izgultam. Megállapíthattam
azt is, hogy mennyit változott maga a ver-
seny az idõk folyamán. Például a különálló
feladatokból egy „nagy projekt” lett, a tanu-
lók immár nem forgószínpadszerûen vándo-
rolnak zsûrirõl zsûrire, hanem egyetlen bi-
zottságnak számolnak be.

Jó, hogy útjára indult ez a könyvtárhasz-
nálati verseny. Jó, hogy a gyerekek össze-
mérhetik könyvtárhasználati ismereteiket és
jártasságukat. Jó, hogy mi, felkészítõk is
visszajelzést kapunk munkánk eredményes-
ségérõl.

A 2009/2010-es tanévben minden kedves
kollégának sok erõt, kitartást és jó verseny-
zési kedvet kívánok!

A Bod Péter Országos Könyvtárhasznála-
ti Verseny 2008/2009-es tanévében az I. ka-
tegóriában Veress Béla Károlynénak, a Bé-
kési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészeti Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Dr. Hepp Ferenc Tagiskola
könyvtárostanárának 7. évfolyamos tanuló-
ja, Duma Lilla nyerte el az elsõ helyezést. 
A következõkben az õ bemutatkozásaikat
olvashatják.

Egy eredményes felkészítõ 
könyvtárostanár és tanítványa
Veress Béla Károlyné

1976-ban végeztem a szombathelyi Tanár-
képzõ Fõiskolán matematika-könyvtár sza-
kos tanárként. Diplomázásom után a békési
3. sz. (ma Dr. Hepp Ferenc nevét viselõ) Ál-
talános Iskolában kezdtem el szakjaimnak
megfelelõen dolgozni. 15 éve megszereztem
az oktatásinformatikusi végzettséget is. Isko-
lánkban emelt szintû oktatás folyik matema-
tikából és testnevelésbõl. Nyitottak vagyunk
minden új, érdekes kezdeményezésre. 

Az eltelt 33 év alatt nagyon sok gonddal,
problémával kellett megküzdenem, de vol-
tak szépségek is bõséggel. Az elsõ évben a
könyvtár tulajdonképpen még nem volt iga-
zán könyvtár. A gyermekkönyvek egy te-
remben voltak lakattal elzárva, a többi
könyv a tanári szobában kapott helyet.
1978-ban földrengés volt a városunkban, az
iskolánk életveszélyessé vált. Kosarakban
hordtuk ki a sérült épületbõl a könyveket.
Ezután szükségbõl az egyik olajos padlójú
tanterembe kerültek, szabadpolcra. Mit ne
mondjak, nem használt az állománynak!
1980 szeptemberében adták át az új iskolát.
Itt már volt külön könyvtár. Kicsi volt
ugyan, de könyvtár. Igaz, akkor még a gyer-
meklétszám is sokkal magasabb volt, így
rendszeresen voltak tanórák a teremben.
2000-re kinõtte a könyvtár az eredeti helyét,
s egy teremcserével igazán ideális helyet si-
került létrehoznunk. A régi rajztermet alakí-
tottuk át könyvtárrá. A tankönyvek elhelye-
zésére szolgált a terembõl nyíló szertár.
Aminek nagyon örültem, volt egy kis zug,
ahol a mûhelyfeladatokat tudtam elvégezni:
könyvek javítása, bevételezés stb. Az elõzõ
tanévben nyert az iskola felújítására beadott
pályázatunk, így jelenleg bedobozolva, egy
raktárban várják a könyvek (és én is), hogy
elkészüljön a szép, korszerû iskolai könyv-
tárunk. Könyvtárosságom ideje alatt, remé-
lem, ez lesz az utolsó költözés. 

Munkám során a legnagyobb gondot a ke-
vés pénz jelentette. Bár az iskolavezetés tá-
mogatását folyamatosan élvezhettem, a
szükséges anyagi hátteret nem mindig tud-
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ták biztosítani. Ezért az állományt sem min-
dig tudtam úgy fejleszteni, ahogy szerettem
volna, illetve szükséges lett volna. Jó, hogy
vannak pályázatok, sokat segítenek. Nyolc
éve létrehoztunk egy alapítványt, amelynek
célja az informatikai és könyvtári fejlesztés,
a könyvtár rendezvényeinek anyagi támoga-
tása. Az alapítvány támogatásával jutnak el
tanulóink a fizetõs versenyekre, szervezünk
népmese napját, kreatív foglalkozásokat a
jelesebb ünnepek elõtt stb. Ugyancsak az
alapítvány közremûködésével tudunk olyan
eszközöket vásárolni, amelyekre az intéz-
mény költségvetésébõl nem telik: fûzõgép,
lamináló, projektor, számítógép és egyebek.
Persze ehhez rengeteg háttérmunka kell: fut-
kosás szponzorok után, reklám a szülõk
között…

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tehetség-
gondozásra, a tanulmányi versenyeken való
részvételre. Rendszeresen bekapcsolódunk a
megyei szervezésû levelezõs könyvtárhasz-
nálati versenyekbe, s indulása óta a Bod Pé-
ter Országos Könyvtárhasználati Versenybe.
A versenyeken szívesen vesznek részt a gye-
rekek. A Bod-versenyt azért kedvelik, mert a
feladatok nem szárazak, hanem nyitottak,
böngészést, kreativitás igényelnek. Ez él-
ményt nyújt nekik. Mindezek mellett szá-
momra fontos lehetõség ebben a verseny-
ben, hogy amennyiben tanulóim bejutnak az
országos fordulóba is, akkor nemcsak me-
gyei összehasonlításban kaphatok visszajel-
zést munkámról, s a döntõben lehetõség van
megyén kívüli kollégákkal is tapasztalatokat
cserélni.

Eddig háromszor jutottunk be az országos
döntõbe. Boros Eszter tanítványom a
2003/2004-es tanévben, 6. osztályos korá-
ban Budapesten megosztott harmadik he-
lyet, majd két év múlva Székesfehérvárott
második helyet szerzett. Duma Lilla Békés-
csabán elsõ lett. Azok a gyerekek is, akik
nem értek el ilyen sikert, szerették ezt a ver-
senyt, mert a felkészülés során olyan rutinra
tettek szert a könyvtárban való eligazodás-
ban, ami további tanulmányaik során sokban
segítette õket.

Általában minden évfolyamon van egy
aktív mag. Õk szívesen jönnek be a könyv-
tárba s kapcsolódnak be a versenyekbe. 

A felkészülés során régebbi versenyek fel-
adatait szoktuk megoldani, valamint saját
magam vagy a gyerekek is szoktak kitalálni
feladatokat. A gyakorlati feladatokra he-
lyezzük a fõ hangsúlyt, persze valamennyi
elmélet is kell. Általában jó hangulatban tel-
nek el a készülés órái.

Duma Lilla
7. osztályos tanuló, Békés

Nekem ez a verseny nagyon sok új élményt
ad, mert szeretek olvasni, és így jobban
megismerhetem a könyveket.

Már többször vettem részt könyvtárhasz-
nálati versenyen, de a Bod Péter Országos
Könyvtárhasználati Versenyen most indul-
tam elõször, s azonnal megtetszett. Jó ötlet-
nek tartom, hogy nem csak a könyvtári is-
mereteket veszi igénybe, hanem az általános
mûveltségre is nagy szükség van.

Felkészülésem alatt betekintést nyertem a
történelembe, a biológiába, a zenébe és szá-
mos más tudományágba. Ezeket a tapaszta-
lataimat iskolás éveim során is hasznosít-
hatom. Akár tanulásról, kiselõadásról, 
projektmunkáról van szó, tudom, hogy hova
nyúlhatok. Nagyon örülök, hogy otthon va-
gyok a könyvtárban és részese lehetek az ál-
tala megismert világnak. ■
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A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pá-
lyaválasztási Intézet munkatársának, Hock
Zsuzsannának idén is sikerült a Bod Péter
Könyvtárhasználati Verseny fõvárosi fordu-
lójának méltó helyszínt találnia. Az írásbelit
két helyszínen, január 25-én a Fazekas Mi-
hály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnáziumban, valamint a Mérei Intézet
Pedagógiai Szakkönyvtárában írták tanítvá-
nyaink. 

Az idei szóbeli napján két példaértékû is-
kolai könyvtárat ismertünk meg, ahol a
könyvtárostanárok az intézményhálózat raci-
onalizálása után teremtettek több könyvtári
állományból egységes, jól áttekinthetõ gyûj-
teményt.

Február elsején, a szóbeli forduló kapcsán
alkalmunk volt a Bolyai János Fõvárosi Gya-
korló Mûszaki Szakközépiskola és Kollé-
gium nagyon szép, rendezett könyvtárát
szemügyre venni. Szenes György igazgató
üdvözölte a versenyzõket és a felkészítõ
könyvtárosokat. Öröm volt hallani, hogy
mennyire szívén viseli a könyvtárhasználatra
nevelést és elismeri Fekete Tiborné
könyvtárostanár áldozatos munkáját. Itt sze-
rencsésen találkozott az iskolavezetés jó szán-
déka a könyvtárostanár buzgalmával. Jó érzés
fogott el bennünket a könyvtár szép bútorai,
kellemes tere, tökéletesen rendezett állomá-
nya láttán. Már itt kezdtük tervezgetni saját is-
kolai könyvtárunk további fejlesztését.

Diákjaink belakták ezt a kellemes teret, s
munkához láttak. A hagyományokhoz híven
egy témához kapcsolódóan, a szellemi mun-
ka technikájának lépéseivel kellett elkészíte-
niük egy produktumot. Ezúttal a tömeg-
közlekedés volt a verseny fõ témája, ehhez
kapcsolódott a feladat is.

A verseny ideje alatt alkalmunk nyílt egy
másik iskola életébe is bepillantani. A közel-
ben található Modell Divatiskola, Iparmûvé-
szeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola
és Szakiskola mindkét, teljesen felújított
épületében jártunk. A Szabolcs utcai tanmû-
helyekben kulturált, szép körülmények kö-
zött öröm a tanulás és a munka. Nõi szívün-
ket igencsak megdobogtatta a készáruraktár,

majd az itt üzemelõ butik kínálata. Nagyon
szépen kidolgozott, divatos ruhákat és táská-
kat láttunk elérhetõ árakon. Az is kiderült,
hogy méretes szabóság is mûködik az iskolá-
ban, akár egy ballagó osztály ruhatárát is el-
készíttethetjük. Már kisebb-nagyobb beruhá-
zásainkat tervezgettük, mikor a Vág utcai
épület könyvtára ismét visszaterelte gondo-
latainkat a könyvtárügyre. 

Sinkó Márta könyvtáros kísért ide át min-
ket, és bemutatta az itt folyó munkát, vala-
mint a számunkra igen érdekes birodalmát,
könyvtárát. Második tanévét tölti az iskolá-
ban, és két iskola könyvtárát kellett összefé-
sülnie, gyakorlatilag a nulláról kezdve. 
A történet ismerõs, mosolyogtatóan elkeserí-
tõ. Mert ugyebár a könyvtárosnak nem sokat
mond a banános dobozon az a megjegyzés,
hogy 1. szekrény 2. polc. És a szekrény még
sehol, csak a tanuló, aki szeretne könyvhöz
jutni. Akkor a szegény könyvtáros túrni kezd
a dobozok közt és a dobozokban. Ez volt a
hõskor. Ma külön raktárban vannak a tan-
könyvek, kötelezõ olvasmányok, megõri-
zendõ szakdolgozatok, digitalizálandó video-
kazetták, és Márta már sok ezer könyv 
selejtezésén is túl van, pedig nagyon meg
kell gondolnia, mit ad tovább a díszlet- és
jelmeztervezõk vagy a textilrajzolók miatt,
mert nekik minden kultúrtörténeti apróság és
fõleg kép kell. 

Az óriási könyvtárterem (volt tornaterem)
egy lovagvár dísztermére emlékeztet. Ennek
láttán az állandó helyhiánnyal küszködõ is-
kolai könyvtárosok irigyen felsóhajtottak.
Láthattunk prezentációt a tanulók munkáiról
és a könyvtár hõskoráról. Bizony ez a munka
fizikailag is nagyon megterhelõ, és veszélyes
is tud lenni. („Amikor a polc majdnem rám
dõlt…”) Õszintén csodálom Mártát, hogy
ilyen rövid idõ alatt ilyen szép eredményt ért
el könyvtárrendezés terén. 

Sok élménnyel gazdagodtunk ezen a dél-
elõttön, kérdéseinkre választ kaptunk, és új
lendületet nyertünk saját munkánkhoz. Kö-
szönjük a gondos versenyszervezést, az igé-
nyes háttérprogramot, versenyzõink szíves
fogadtatását! ■
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Mintakönyvtár, ruhaköltemények és lovagterem
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