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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Zala Megyei Szervezete 2010. április 26-án
tartotta taggyûlését a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban, amelynek fontos szakmai ré-
sze volt Gerõ Gyula könyvtártörténeti kro-
nológiájának bemutatója. A programra meg-
hívást kapott a szerzõ, akivel e sorok írója
beszélgetett. 

Gerõ Gyula saját szavai szerint búcsúzni
érkezett Zalaegerszegre, hiszen azt tervezi,
hogy az év végén befejezi az aktív munkát.
Nagyon örült, hogy találkozhatott néhány
régi kollégával, elsõsorban Bangó Béla nyu-
galmazott igazgatóhelyettessel.

Gerõ Gyulát a szakmában mindenki is-
meri, az idõsebb korosztály elsõsorban mint
egy szakmai lap szerkesztõjét, a fiatalabbak
mint a magyar könyvtári kronológia atyját.
Ki hinné, hogy idén betöltötte a 85. életévét!
Hiszen Gerõ Gyula 1925. február 13-án szü-
letett Somogyszilen. Ha utánanézünk az
életrajzának, sok érdekességet tudhatunk
meg róla. A jogi diploma megszerzése mel-
lett történész-mûvészettörténész és könyvtár
szakra is járt, de egyiket sem fejezte be,
mert közben 1953-ban megnõsült. 

A könyvtáros szakmában 1950-tõl dolgo-
zott, elõször mint a Kaposvári Városi Olva-
sóterem könyvtárosa, majd mint a Bajai Vá-

rosi Könyvtár vezetõje. 1952-ben a Nép-
könyvtári Központ, rövid idõvel késõbb pe-
dig az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) módszertani osztály munkatársa
lett. 

1954 és 1975 között a Könyvtáros címû
lap olvasószerkesztõje, majd 1976-tól 1985-
ig fõszerkesztõje volt. Közben egy évig
(1975–76.) a Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ osztályvezetõje is volt az
OSZK-ban. 1985-ös nyugdíjazását követõen
is tovább dolgozott a szakmában: 1986 és
1989 között szakfelügyelõ volt. 1989-ben
megalapította a Könyvtári Levelezõ/lapot,
amelyet 1996-ig szerkesztett. 1997-tõl pedig
teljes erõvel a könyvtáros kronológia készí-
tésén dolgozott.

Munkásságát több szakmai díjjal jutal-
mazták: Szabó Ervin-emlékérem (1980),
Darvas József-plakett (1988), Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Emlékérem
(1989), Széchényi Ferenc-díj (2005). 

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Múltidézõ kötetbemutató a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban
Gerõ Gyula Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 címû kézikönyvének bemutatója

✒✒    Sebestyénné Horváth Margit

Felhívás
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtárának fõigazgatója felhívással fordul a
könyvtári-informatikai szakemberekhez egy
rövid, világos és teljes mértékben megvalósít-
ható rendszerterv elkészítésére az országos
Dokumentumellátási Rendszer mûködtetésére.
A nyertes pályázat 35 000 forintos díjban ré-
szesül, melynek átadására a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete 42. Vándorgyûlésén kerül sor
Baján.



A magyar könyvtártörténeti kronológia
harmincéves munkájának gyümölcse. A mû
szakmánk alapvetõ kézikönyve, a magyar
könyvtártörténet teljességre törekvõ idõren-
di áttekintése, hiszen a kezdetektõl több
mint ezer évet tekint át. (A mû értékelését el-
olvashatják lapunk ez év márciusi számá-
ban, a 32–35. oldalon – a szerk.)

A kötet elõszavában olvashatunk arról,
hogy a magyar könyvtáros kronológia készí-
tésének nincs nagy múltja, hiszen mindösz-
sze negyvenéves. Gerõ Gyula könyvének
elõzményei voltak azok a krónikák, amelyek
a Könyvtáros vagy a Könyvtári Figyelõ cí-
mû lapokban jelentek meg. Elsõként 1970-
ben a Könyvtári Figyelõben Bereczky Lász-
ló foglalta össze az 1945 és 1969 közötti
magyar könyvtárügy kronológiáját. A továb-
biakban Gerõ Gyula nevéhez fûzõdik a
könyvtártörténeti kronológiák elkészítése. 
A Könyvtáros szerkesztõjeként fontosnak
tartotta, hogy a lap hasábjain megjelentesse
az elõzõ év eseményeit, krónikáit. Ezek az
éves kronológiák nyomon követhetõk 
az 1978 és 1992 közötti idõszakban, vala-
mint megjelent az 1970 és 1976 közötti idõ-
szak pótlása is. 

1992-tõl a kisebb léptékû Könyv, Könyv-
tár, Könyvtáros – terjedelmi okok miatt –
már nem tudott helyet biztosítani az éves
krónikáknak, ennek ellenére a munka to-
vább folyt. A Könyvtári Figyelõ 2003. évi
különszámában végül megjelenhetett a
2001. év krónikája, majd a 2006. évi 
3. számban a 2002 és 2004 közötti idõszak
könyvtári eseményei, krónikái kaptak he-
lyet. A kronológiával szerves egységben
megjelent a Kitüntetett könyvtárosok névtá-
ra is. (2003. évi különszám, 2006/3,
2008/4.)

Gerõ Gyula a találkozón beszámolt az
NKA támogatásával az Országos Széchényi
Könyvtár kiadásában nemrég megjelent mû
készítésének mûhelytitkairól. Végignézte 
a könyvtártörténeti munkákat, a szaksajtót,
de a könyvtárakkal is rendszeresen tartotta a
kapcsolatot. Az adatokat gondosan ellen-
õrizte, emellett az összegyûlt anyagot min-
den évben megküldte ellenõrzésre és kiegé-
szítésre a tizenkilenc megyei könyvtárnak,
az országos szakkönyvtáraknak, és rendsze-

resen tartotta a kapcsolatot a könyvtárügy
központi szerveivel is. A hagyományos cé-
dulázás módszerével dolgozott, az elektro-
nikus feldolgozásban Rácz Ágnes segítette
munkáját. A gyûjtõmunkának voltak nehéz-
ségei, mivel a könyvtárak nagy része nem
fordít elég figyelmet a saját története doku-
mentumainak megõrzésére. 

A szerzõ elmondta, hogy a kronológiába
a következõ típusú események kerültek be:
könyvtárakat irányító fõhatóságok, minisz-
tériumok, szervezetek; könyvtárak alapítása,
felavatása, mûködés megkezdése, összevo-
nások, szétválások, megszûnések, károk,
balesetek, könyvtárépítés, személyi változá-
sok, neves könyvtárosok halála, kitünteté-
sek, könyvtárosok által szerzett tudományos
fokozatok, országos, regionális tanácskozá-
sok, továbbképzések, tanfolyamok, országos
vagy regionális rádió- és tévémûsorok
könyvtárakról, országos jelentõségû kiad-
ványok megjelenése, könyvtári folyóiratok,
híradók, hírlevelek, könyvtári mozgalmak,
akciók, kampányok, nagyrendezvények
(összesen húsz témakör).

A könyvbemutató nagyon jó hangulatú
volt. Több könyvtár döntött a mû megvásár-
lása mellett, hiszen Zala megyére vonatko-
zóan is több száz, könyvtártörténeti szem-
pontból fontos adatot találhatunk benne. ■
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