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A Debreceni Városi Könyvtár Újkerti
Könyvtárában 2011. május 5-én, az esély-
egyenlõség világnapján konferenciát szer-
veztünk. A szakmai nap célja az volt, hogy a
könyvtárunkban öt éve indított esélyegyen-
lõségi programsorozat tapasztalatait, élmé-
nyeit megosszuk az érdeklõdõ kollégákkal,
és a saját példánkon keresztül segítsünk
mindazoknak, akik komolyan szeretnének
valamit tenni az esélyegyenlõségért, de nem
tudják, miként fogjanak hozzá, hogyan te-
gyék meg az elsõ lépést.

Mi már jól ismerjük a látás-, hallás-, és
értelmi sérültek világát, hiszen az elmúlt
években Debrecen város megannyi fogyaté-
kosokat ellátó intézményével sikerült napi
szinten mûködõ kapcsolatot kiépítenünk. Az
eltelt évek alatt nagyon sok szép pillanatot
éltünk meg együtt. Rendezvényeinkkel segí-
tettünk abban, hogy minél többen megismer-
jék a sérültek világát, és felhívtuk a figyel-
met arra, hogy a fogyatékkal élõ emberek is
képesek maradandó értéket létrehozni. 

Nagyon sokat tehetünk értük a saját mun-
katerületünkön, ha befogadjuk és elfogadjuk
õket. A könyvtári látogatásokkal számukra
az életnek egy új oldala nyílik meg, egy új
lehetõség, egy új környezet, egy új helyzet,
ami életük része lehet. S azzal, hogy a
könyvtárban otthonosan mozognak, teljes ér-
tékû olvasónak, könyvtárhasználónak érez-
hetik magukat, társadalmi beilleszkedésükért
is tettünk valamit. 

Az értelmi fogyatékosok csak gondozók
kíséretében látogatják a könyvtárat. Köl-
csönzésük a színes képeskönyvekre, egysze-
rû versekre, diafilmekre, a könnyen érthetõ
látványos videofilmekre és zenei gyûjtemé-
nyünkre terjed ki. Szeretik a manuális tevé-
kenységeket és a képi megjelenítést is, így
bevonhatjuk õket a hagyományõrzõ kézmû-
ves foglalkozásokba is.

A hallássérültek és siketek társadalmi in-
tegrációja nehezebb speciális kommunikáci-
ójuk miatt, ezáltal könyvtári ellátásuknak
sincsenek nagy hagyományai. Állományunk
viszont megfelelõ számukra: szépen illuszt-
rált, egyszerû, könnyen érthetõ szöveggel írt
mesekönyvek, feliratos DVD-k, diafilmek,
oktató CD-ROM-ok, számítógépek, inter-
net, színes gyermeklapok várják õket. Mind-
emellett még otthonosabban és biztonságo-
sabban érezhetik magukat nálunk, mert a
könyvtári eligazító feliratok mellé a siket
jelbeszéd által megjelenített ábrákat is kihe-
lyeztük. Fontosnak tartjuk azon szakiroda-
lom beszerzését is, mely segíti azokat a csa-
ládokat, oktatókat, akik siketeket nevelnek,
velük foglalkoznak.

A látássérültek és vakok könyvtári ellátá-
sának nagyobb hagyományai vannak, õk ma-
guk is bátrabban kommunikálnak, s ehhez
sokféle eszközt használnak. Gyakori a
gyengénlátó fiatalok körében az inter-
nethasználat. Pályázati úton nyert olvasó- és 
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nagyítógéppel tudunk azoknak segíteni,
akiknek otthonában ez a technikai eszköz
még nem áll rendelkezésre. Az elmúlt évek-
ben szép hangoskönyv-állományt alakítot-
tunk ki, és az öregbetûs könyvek beszerzésé-
re is külön figyelünk. A látássérültek sokat
olvasnak, rendszeresen kölcsönöznek. 

Az iskoláskorúak könyvtári foglalkozá-
sokon is részt vesznek, a felnõttekkel irodal-
mi esteket szervezünk.

Az eddigi tevékenységünkrõl mindig el-
ismerõen szólt Szentei Tamás, a városi ön-
kormányzat kulturális osztályának vezetõje,
az õ köszöntõ szavaival nyitottuk meg a
konferenciát.

A bevezetõ elõadás gondolatébresztõ be-
számoló volt, mely inkább csak lehetõség-
ként villantott fel néhány eseményt azok kö-
zül, melyek az Újkerti Könyvtárban már
megvalósultak és más könyvtár is bátran
vállalkozhat rájuk. 

Hogy milyen lehetõségeket kínálhat egy
könyvtár sérült csoportok számára? Például
bemutatkozást egy kiállítás, irodalmi vagy
zenés elõadás keretében. Könnyen és pénz
nélkül kivitelezhetõ, nekik pedig óriási él-
mény, hogy megmutathatják, mit tudnak. 

Hogy minél többet megtudhassunk sérült
embertársainkról, jó, ha tisztában vagyunk
azzal, milyen eszközök szükségesek ahhoz,
hogy õk is teljesebb életet élhessenek. Eh-
hez nyújt segítséget a látássérültek eszköz-
bemutatója.

A Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége (SINOSZ) és a Csimota Kiadó
közösen hirdetett rendhagyó tanórát, mely a
siketek világába engedett bepillantást a gye-
rekeknek. A kezdeményezés célja az, hogy
ne csak beszéljenek a fogyatékosság elfoga-
dásáról, hanem teremtsenek lehetõséget is a
találkozásra és a megismerkedésre. A prog-
ram bárki számára elérhetõ, ingyenes.

Ha már túl vagyunk a bemutatkozó elõ-
adásokon és megismerkedtünk, akkor szer-
vezhetünk különbözõ programokat akár
gyereknapra, a népmese napjára vagy ad-
venti idõkben, melyekre meghívhatjuk a sé-
rült csoportokat. A bábszínháznak mindig
nagy sikere van a fogyatékkal élõ gyerme-
kek és fiatalok körében, de csak ritkán jut-
nak el igazi bábszínházi elõadásra. Mindig
akad viszont olyan iskolai színjátszó csoport
vagy amatõr színtársulat, amelyik szívesen
tart elõadást ingyen, nekik lehetõség, ne-
künk pedig programkínálat lehet, ha van
elég helyünk.

Egy könyvtár a felnõttek számára gyak-
ran szervez irodalmi rendezvényeket, vers-
és prózamondó versenyeket, könyvbemuta-
tókat. Megtehetjük ezt úgy is, ha bevonjuk
pl. a látássérült felnõtteket. Õk általában na-
gyon örülnek, ha felléphetnek, szavalhat-
nak, megmutathatják magukat, és nagyon
kíváncsiak a világra, szeretik a rendezvé-
nyeket.

Rendezhetünk olyan speciális kiállítást
is, amit látássérültek is élvezhetnek. A ta-
pintható tárlathoz nem a hagyományos kiál-
lítótér a legalkalmasabb, de a könyvtári polc
oldala éppen megfelelõ magasságot és stabi-
litást biztosít, hogy a képeket a kezükkel fe-
dezzék fel látássérült barátaink.

A könyvtárak általában tartanak könyvtá-
ri órákat, foglalkozásokat. Nos, ezeket a
foglalkozásokat egy kicsit máshogy, de meg
lehet tartani az értelmileg akadályozott gye-
rekeknek is. Ez is egy lehetõség számukra,
hogy kitekintsenek a világra. A sérült cso-
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portokat az évszaknak és ünnepkörnek meg-
felelõ hagyományõrzõ és kézmûves foglal-
kozásokba is be lehet vonni. 

S ha már elég bátrak és felkészültek 
vagyunk, megpróbálkozhatunk a bibliote-
rápiával is, amihez meséket lehet feldolgoz-
ni bábbal, dallal, zenével. A varázsmesék
alatt nagyon szépen feloldódnak a gyenge és
középsúlyos szellemi fogyatékkal élõ fiata-
lok is.

Az évek során mindig jön újabb és újabb
ötlet arra, mit is tehetünk még fogyatékkal
élõ társainkért és velük együtt. Ha pedig már
osztoztunk a hétköznapokban, megoszthat-
juk velük az ünnepeinket is. Aztán egyszer
csak rájövünk, hogy észrevétlenül, lassan,
az életünk részévé váltak, mert számíthatnak
ránk, mi is számíthatunk rájuk, és bebizo-
nyosodott, hogy „együtt kerek a világ”.

Meghívott elõadónk, Sóron Ildikó bib-
lioterapeuta, az Országos Idegennyelvû
Könyvtár (OIK) munkatársa a biblio-
terápiáról mint lehetõségrõl beszélt, amit
számtalan helyzetben lehet alkalmazni, akár
mentális és fizikai betegségben szenvedõk
és sérült emberek körében is.

Elmondta, hogy a könyvek, a mese gyó-
gyító erejét már évszázadok óta ismerik, a
módszert az emberiség megjelenésétõl fog-
va alkalmazzák. Írásos emlékeink már az
ókori keleti kultúrákból is vannak. Ma legin-
kább Nagy-Britanniában és a skandináv 
országokban, valamint az Egyesült Álla-
mokban közkedvelt technika az irodalomte-
rápia. Mesélt az OIK-ban útnak indult új
kezdeményezésrõl, a mûKINCSvadászatról
is, mely hónapról hónapra új felfedezésekre
hívja az érdeklõdõket. A foglalkozások so-
rán a szellem, a lélek megmártózik az érté-

kes irodalmi mûben, s ennek hatására az
egyénben az addig elfojtott gondolatok fel-
oldódhatnak, esetleg megsemmisülhetnek, a
hangsúlyok a helyükre kerülhetnek, a felhal-
mozódott terhek alatt szenvedõ lélek meg-
könnyebbülést élhet át. A csoportban lévõk
egészséges hõfokon ütköztethetik vélemé-
nyüket, ugyanarra az egy dologra koncent-
rálva. A lelki harmónia elérését célzó be-
szélgetés lehetõséget teremtett az önismeret
tágítására, a kommunikációs készség fej-
lesztésére, toleranciánk, empátiánk gyakor-
lására, és így hosszú távon hozzájárult az
egészséges énkép kialakításához, megta-
pasztalásához. 

Az elõadások után a résztvevõk saját ma-
guk is megtapasztalhatták a biblioterápia
hatását egy gyakorlati foglalkozás keretében
Kosztolányi Dezsõ Akarsz-e játszani címû
alkotásán keresztül. Aki vállalkozott a cso-
portmunkára és a vers alapján betekintett sa-
ját lelke rejtett zegzugába, az érezhette az
irodalom lélekfrissítõ erejét, vagyis azt,
ahogy „vérré válik az irodalom”.

Kárpáti Árpád Zoltán, a Siketek és Na-
gyothallók Országos Szövetségének alelnö-
ke a siketek olvasási nehézségeirõl beszélt.
Elõadását Simon Istvánné jeltolmács fordí-
totta, így az érdeklõdõk közvetlen közelség-
bõl ismerkedhettek a siketek anyanyelvével,
a jelnyelvvel. Elmesélte saját történetét,
hogy milyen nehéz siketként hallók között
tanulni, helytállni. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a jelnyelv igen sokban különbözik az
írott és beszélt nyelvtõl, ezért a siketeknek
nagyon nehéz elsajátítaniuk az írást és az ol-
vasást. Szó esett a hallássérülés és a siketség
különbözõ típusairól, fokozatairól, a külön-
bözõ oktatási módszerekrõl, melyeket a ha-
zai speciális intézményekben alkalmaznak,
és a nemrég elfogadott új törvényrõl is. 

Az alelnök bemutatta azt a jelnyelvi
könyvtári programot is, melynek fõ törekvé-
se, hogy olvasni csalogassa a jelnyelvet
használókat. Egy-egy szépirodalmi mû szö-
vege olvashatóan megjelenik a DVD-n,
mindezt egy narrátor a jelnyelv és a mimika
eszközeivel közvetíti az olvasónak, így segí-
ti a mû pontos megértését. Az olvasás nép-
szerûsítésében az is segítség lehetne, ha a
könyvtárosok körében is többen lennének 
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azok, akik ismerik a jelnyelvet, így a kom-
munikáció akadálymentessé válhatna halló
és hallássérült között. Üdvözölte azt a lehe-
tõséget, amit az Újkerti Könyvtár nyújt sors-
társainak.

Kroll Zsuzsanna, a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetségének ér-
dekvédelmi vezetõje arra vállalkozott, hogy
feloldja a félelmet azokban az emberekben,
akik nem tudják, mit tegyenek, ha vakot lát-
nak. Rávilágított arra a problémára, hogy
sokan nem tudják, hogyan segíthetnek, ezért
inkább nem is próbálkoznak. Kísérõjével
megmutatta, mi is számukra a valódi segít-
ség és mi az, amit nagyon nem szeretnek.
Szituációs játékra invitálta a közönséget,
mely rávilágított arra is, milyen pontos in-
formációra van szüksége egy vaknak a tájé-
kozódáshoz. A látóknak minden egyértelmû,
hiszen a világról alkotott képük nyolcvan
százalékát látással nyerik, de a vakok csak a
többi érzékszervükre hagyatkozhatnak.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a látás-
sérültek boldogan olvasnának, de pl. Braille-
írással kinyomtatott könyvekkel – terje-
delmük miatt – nem lehet olyan meghitten
elvonulni, mint a hagyományos nyomtatott
könyvekkel, a hangoskönyvek pedig – bár
egyre jobban terjednek – nem kínálnak még
elég nagy választékot. Mindezzel együtt az
eddigi törekvéseket nagyon méltányolja.
Hangsúlyozta, hogy a vakok nem világtala-
nok, az õ világuk is éppoly színes, akár a mi-
énk, és õk abban a világban élnek teljes érté-
kû életet, amit õk tapasztalnak.

A konferencia végére mindenki felismer-
te, hogy minden ember egyforma: „Mind-
annyiunknak megvan a saját különleges hi-
bája. Mi mindannyian törött cserépedények
vagyunk. De ezek a törések és hibák, amik
mindannyiunkban megvannak, teszik az éle-
tünket olyan nagyon érdekessé és értékessé.
Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak,
amilyen, s a jót meglátni másokban.” 

Rendezvényünk a TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0060 – „Partnerek a tanulásban” pá-
lyázat keretében valósult meg. ■
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Idei kétnapos szakmai találkozónk helyszí-
nében még a januári egynapos évnyitó talál-
kozónk alkalmával állapodtunk meg: egyik
tagunk ezen a találkozón hívta meg a szekci-
ót Veszprémbe. Ekkor még nem is sejtettük,
hogy mekkora szellemi értékkel leszünk gaz-
dagabbak.

A megnyitó pillanatokra a megérkezés
után, csütörtökön a déli órákban került sor.
Ki vonattal, ki busszal, ki autóval érkezett.
Rövid felfrissülés után a program szervezõi
köszöntöttek: a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) Zenei Könyvtárosok Szerve-
zete részérõl Nagy Tiborné Nyári Ágnes kul-
turális menedzser és zenei szakreferens, 
valamint az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
és Közmûvelõdési Intézet részérõl Pálmann
Judit igazgató asszony. A köszöntés mellett
vázlatos bemutatással ismerkedtünk meg a
könyvtárral: múltjával, melynek szellemi
örökségét ápolják, és jelenével, mely hason-
ló az ország többi megyei könyvtáráéhoz.

A megnyitó folytatásaként rövid sétát tet-
tünk a várban, végállomásként az Érseki 
Palotával. Itt várt minket M. Tóth Antal zene-
történész. Rögtönzött mini elõadása a szé-

kesegyház XVIII–XIX. századi egyházi 
zenéjérõl szólt. Vázlatosan ismertette kutatá-
sainak részleteit. A kutató személyisége
rendkívüli: M. Tóth Antal hivatása érsebész,
hobbija a zene, ezen belül is Veszprém zenei
múltja. Tagja a Magyar Kodály Társaságnak,
a Veszprém–Felsõ-dunántúli tagcsoport ve-
zetõje. Az e témában megjelent könyve né-
hány éve látott napvilágot, melynek beveze-
tõjében olvasható a korszak jellemzése.

(http://www.vel.veszprem.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=222
%3Aa-veszpremi-szekesegyhaz-xviii-xix-
szazadi-zeneje&catid=18&Itemid=65)

A török hódoltság utáni idõszakban mi-
ként alakították a fõurak és az egyházi sze-
mélyek a zenei életet? Legfõbb szempontjuk
az ünnepi események zenével történõ színe-
sítése volt. Mecénásként gyûjtötték a kottá-
kat, anyagilag támogatták a zeneszerzõket,
és a zenei együttesek fenntartói voltak. 
A pontos rögzítésnek köszönhetõen a szé-
kesegyház zenés eseményein elhangzó mû-
vek és a fellépõ zenészek lajstroma megtalál-
ható a több kötetes ún. „Elenchus”-ban
(‘adattár, lajstrom’). Ennek létrehozására
Külley János õrkanonok adott utasítást 1825.
augusztus 15-én, hogy a zenei élet minden
mozzanata rögzítésre kerüljön. Az 1941-ig
vezetett kötetek rendkívüli forrásértékûek:
keresztmetszetet nyújtanak Veszprém város
igen gazdag zenei múltjáról.

A szûk kottatári polcok után fellélegez-
hettünk, amikor átléptünk a könyvtár helyi-
ségeibe (http://www.vek.veszprem.hu ).

Vezetõnk Kredics László, Laci bácsi, a
könyvtár vezetõje lett. 1965-tõl kezdõdõen
gondozza a könyvtár állományát, így nem
meglepõ, hogy a könyvek helyét becsukott
szemmel is ismeri, lapjaik tartalmát – legyen
ómagyar, latin, görög nyelvû – idézni képes,
akár hosszú órákon keresztül is. Munkássá-
gának kezdete középkori oklevelek restaurá-
lásával indult, amelynek során lassan megis-
merte Veszprém múltját is. Ezután számba
vette és feldolgozta a Püspöki Könyvtárban

✒✒    Darvassi Andrea

Beszámoló a zenei szekció találkozójáról
2011. május 26–27., Veszprém



található régi magyarországi nyomtatványo-
kat, vagyis az 1711 elõtt megjelent mûve-
ket. Néhány nagyon szép Bibliát, gregorián
kottát tartalmazó misekönyvet, vagy az
1553-ban kiadott tíznyelvû Calepinus-
szótárat megnézhettük, és Laci bácsi bemu-
tatott egy pergamenre készült, gyönyörûen
írt kódexet is. A több mint hatvanezer köte-
tes könyvtár helyiségeibõl kilépve megtekin-
tettük a püspökök magánkápolnáját és a 
palota csodálatos termeit is, amelyeknek
hangulata magával ragadott minket.

Innen kilépve átsétáltunk a Dohnányi Er-
nõ Zenemûvészeti Szakközépiskola és Diák-
otthonba – http://www.dez.sulinet.hu –, ahol
M. Tóth Antal elõadása folytatódott. Bemu-
tatta korábbi publikációját, mely Újra hal-
lom szép szavát címmel jelent meg. Ebben a
kötetben végigkövethetõ Veszprém vár-
megye zenéje 1762-tõl a kiegyezésig. Az
elõadás egy rendkívül érdekfeszítõ film be-
mutatásával folytatódott. Kováts Péter hege-
dûmûvész, a Veszprémi Konzervatórium
igazgatója és Bárány László rendezõ Gyöke-
rek és ágak címû tévéfilmje egy olyan ma-
gyar hegedûvirtuóz életútját követi nyomon,
aki méltán öregbíti Magyarország zenei hír-
nevét. Auer Lipót Veszprém város szülötte;
utazásai során került el Szentpétervárra, ahol
megalapította az orosz hegedûiskolát, majd
pedig élete utolsó éveiben Amerikában taní-
tott. Eljutva az Újvilágba számtalan tehetsé-
ges és kiváló növendéket nevelt és indított el
a hegedûmûvészi pályáján. Kalandos és re-
gényes élete ebben a filmben a tényekre ala-
pozva nyújt rendszerezett ismeretet. 
A Kultúra.hu lapon olvasható bõvebb mélta-
tás a filmrõl (http://culture.hu/main.php?
folderID=910&articleID=308637&ctag=
articlelist&iid=1).

Az élményekben teli délután zenés esté-
ben folytatódott. Veres Györgyné Petrõcz
Mária karnagy vezetésével, a konzervatóri-
um vegyeskara elõadásával tiszta hangzás,
átéléssel teli harmóniák fonták körbe a Szent
Mihály Székesegyház csodálatos belsõ terét.
Felhangzott Dávid hálaéneke Gárdonyi Zol-
tántól, Lotti 8 szólamú Crucifixusa, Daan
Manneke 21. Zsoltára, Eli! Eli! Deák Bárdos
György kórusmûve. A kórusének mellett
Nagy Csaba gitármûvésztanár egy lant-

vihuela darabot játszott Esteban Dazától. 
A koncert után dombon-völgyön keresztül
értünk át a közösen elfogyasztott vacsora
helyszínére, majd a szálláson nyugovóra tér-
tünk.

Másnap, pénteken Pálmann Judit igazga-
tó vezetett körbe a megyei könyvtár épületé-
ben (http://www.ekmk.hu/). 

Az 1902-es alapítású intézmény 1968-
ban vette fel Eötvös Károly nevét, és költö-
zött mostani helyére. A felújított épület nívó-
díjban részesült, bár nem mûködik minden
zökkenõmentesen. Az akadálymentes, tágas
bejárat az elõtérben a kölcsönzõi pulthoz irá-
nyít. Mellette található az Amerikai Kuckó.
Innen jutunk az elsõ emeletre: a lépcsõház
csupa ablak megoldásával bõséges fényt biz-
tosít. Ezzel kellemes környezet várja az olva-
sókat, a zöld növények is itt kapnak helyet. 
A gyermekkönyvtár részlege bájos, minden
idelátogató apróság könyvbarátként távozik,
és vágyik vissza a különbözõ gyermekprog-
ramokra is. A bababarát környezet a néhány
hónapos kisdedek számára is lehetõséget
nyújt, hogy édesanyjukkal együtt töltsék el
hasznosan az idõt.
Természetesen felfedeztük a zenei gyûjte-
ményt a harmadik emeleten. A rendezett pol-
cok DVD-, CD-állománya mellett szép
számban található bakelitlemez is: a könyv-
táros kollégák büszkék arra, hogy az olvasók
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szívesen használják és keresik ezt a doku-
mentumtípust.

A zenei gyûjtemény létrejöttét Varga Béla
igazgató teljes odaadással támogatta. A ze-
nemûtár szellemiségét Ujhelyi Tiborné
Kuczy Ildikó (1947–1989) alapozta meg, ki-
nek arcképe megtalálható az egykori könyv-
táros kollégák fotója mellett az emlékfalon.

A délelõtt folytatásában rövid elõadást
halhattunk Pilipkó Erzsébet néprajzkutató-
tól. Szakterülete a római és görög katolikus
nemzeti identitás és vallási néprajz, nekünk
az ünnepek jelenlétérõl beszélt. Kifejtette,
hogy miként alakul át a nemzeti ünnepek
szellemisége, jelentõsége. Végigvezetett
minket a jeles napok korábbi és mai felfogá-
sán, jelképes és valódi tartalmán. Hamvas
Béla, Szabó Lõrinc gondolatait Dominek An-
na, a veszprémi Petõfi Színház mûvésznõje
szólaltatta meg rendkívüli átéléssel. Az elõ-
adást követõen a találkozó résztvevõi beszél-
getéssel folytatták: milyen lehetõségeink
vannak a zenei ünnepekre, megemlékezések-
re a zenei könyvtárakban. E beszélgetés mo-
derátor szerepét Nida Judit, az érdi Csuka
Zoltán Városi könyvtár könyvtárosa vállalta
magára.

Szinte a teljes szakmai találkozót beár-
nyékolta az idõhiány. A beszélgetés is rövi-
debb lett, mint számítottuk, ugyanis egy re-
mek kiállítás megnyitója konkrét idõpontra

hirdetve várt bennünket. Nõi zeneszerzõk –
igencsak csemegének illõ téma – gyûjtemé-
nyét tekinthetik meg a könyvtárban az érdek-
lõdõk. A megnyitón az igazgató asszony
mellett Sárközi Andrea osztotta meg velünk
gondolatait. Az alapötlet a kiállítás mottója:
„…mindezt a hangzavart egy nõ csinálta…”.
Az alkotáshoz szükséges képességek hiányá-
ban egy nõ nem tud komponálni – vélik so-
kan. Hogy ez mennyire nem így van, reme-
kül illusztrálja a kiállítás. A reneszánsztól
napjainkig számos zeneszerzõ komponál-
komponált a gyengébbik nem képviselõi kö-
zül. Magyarok is találhatóak a sorban – a tel-
jesség igénye nélkül: Szõnyi Erzsébet, Tallér
Zsófia. Kellemes gondolati kalandozást
nyújtanak a tablók.

Kétnapos szakmai találkozónk ismét gya-
rapította ismereteinket, szûkebb szakmánk, a
zenei könyvtárosság elhivatottságát. Köszö-
netet mondunk a kiváló szervezés és barátsá-
gos fogadtatás létrejöttéért Pálmann Judit
igazgató asszonynak, Nagy Tiborné Nyári
Ágnes zenei szakreferensnek, Németh And-
rás, Kõváriné Janni Magdolna és Tarcsi
Zoltánné Márti könyvtárosoknak. ■
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Immár hetedik alkalommal szervezte meg az
Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
és a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és
Információs Központ a Kárpát-medencei
könyvtárosok konferenciáját. 

A konferencia központi témája ezúttal a
határon átívelõ kapcsolatokra épült. Impo-
záns fotókiállítással mutatkozott be az ötö-
dik évfordulóját ünneplõ Kárpátaljai Magyar
Iskolai Könyvtárakért Alapítvány és fõ szer-
vezõje, a projekt fáradhatatlan mozgatója,
Vraukóné Lukács Ilona, aki elõadásához az
A hátizsák(olás)tól a digitális könyvtárig cí-
met választotta. A kiállítást méltatta és meg-
nyitotta Fodor Péter, az IKSZ elnöke, a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója. 
A helyszín, Csongrád, a Tisza és a Körös tor-
kolatánál fekvõ dél-alföldi kisváros ehhez
megfelelõ hangulatot biztosított, szimboliku-
san mi is „hátizsákolni” érkeztünk ide, mert
hoztuk a saját tapasztalatainkat, ötleteinket,
és a három napon át tartó konferencia ideje
alatt nem csak ismerkedtek, barátkoztak a
Magyarországról, a Délvidékrõl, Kárpátaljá-
ról, Romániából, Horvátországból, Szlovéni-
ából és a Felvidékrõl érkezõ könyvtárosok,
hanem tapaszatalatokat is cserélhettek egy-
más jobb megismerése érdekében. Igazi csa-
patépítõ közösséggé alakult át a konferencia,
mert ahogyan a szakmai beszélgetések során
egyre közelebb kerültek egymáshoz a könyv-
táros kollégák, a határok úgy kezdtek el-
tûnni.

Szippantva az Óváros hangulatából, a Ti-
sza parti homokbuckákon átsétálva, a baráti
est hangulatos vacsorája után testben és lé-
lekben is a konferencia szakmai napjára fel-
készülten érkeztünk a polgármesteri hivatal
dísztermébe. Itt elsõként Kõrösi Tibor,
Csongrád város polgármestere köszöntötte
az egybegyûlteket. Kiemelte: közeledve jú-
nius 4. felé ma itt elmondhatjuk, hogy Tria-
non emlékét sikerült áttörnünk, s valóban a
nemzeti összetartozás szellemisége hatotta át
a csongrádi konferenciát. Majd a már meg-
szokott kedvességével köszöntötte és fogta
össze a szaktanácskozást Fodor Péter, a kon-
ferencia levezetõ elnöke, folyamatosan és 
sikeresen kezében tartva annak fõ mondani-
valóját: a kölcsönösségre és a partnerségre
épülõ együttmûködés fontosságát. Mindeh-
hez jó kiindulópontot biztosít a Márai-pro-
gram meg a Magyar Országgyûlés és az Or-
szággyûlési Könyvtár pályázata. 

Az Országgyûlési Könyvtár tájékoztatási
igazgatója, Redl Károly, ismertette az Or-
szággyûlés elnökének nemrég meghirdetett
pályázatát, amely a Kárpát-medencei fiatal
magyar könyvtárosok együttmûködése címet
viseli, hangsúlyozva, hogy a program célja a
Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtáro-
sok közös munkavégzésének, tapasztalatcse-
réjének, szakmai együttmûködésének elõse-
gítése, támogatása. A résztvevõknek az 
Országgyûlési Könyvtárban eltöltendõ egy
hónap során lehetõségük nyílik a könyvtár
állományának, szolgáltatásainak és mûködé-
sének megismerésére, saját szakmai tevé-
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kenységük bemutatására, kapcsolatépítésre,
közös szakmai együttmûködési projektek ki-
dolgozására, illetve azokban való részvétel-
re, az Országgyûlés munkájába való betekin-
tésre. Az igazgató hangsúlyozta, hogy a
könyvtárak nélkülözhetetlen szerepet tölte-
nek be a nemzetpolitikában, valamint a kul-
turális kataszter létrehozásában, melynek
meghatározó feladatköre a folyamatos digi-
talizálás lenne.

A konferencia folytatásában Vraukóné
Lukács Ilona azokról az erõfeszítésekrõl
szólt, melyeket a Nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Könyvtár tett a Kárpátalján. Amint te-
vékenységükkel kinõtték a könyvtári kere-
teket, indítványozták a Kárpátaljai Magyar
Iskolai Könyvtárakért Alapítvány létrehozá-
sát. Az A hátizsák(olás)tól a digitális könyv-
tárig címet viselõ projekt nem csak a tar-
talmak begyûjtésére irányul, hanem ezek
megjelenítésére is. „Amikor a program
2007-ben elindult, azt tapasztaltuk, hogy az
a bizonyos köldökzsinór, mely az anyaor-
szág és Kárpátalja között húzódott, olyan
erõsen el volt kötve, hogy az már nem is fájt”
– emlékezett vissza a kezdetekre Lukács Ilo-
na. Kiemelte a szórványstratégiai program
fontosságát, amelyben a könyvtáros szemé-
lyisége is kiemelt szerepet kap, mint a kö-
zösségi megtartóerõ fontos pillére.

További lendületet adott a konferenciának
Jankovics Marcell rajzfilmrendezõnek, mû-
velõdéstörténésznek, könyvillusztrátornak, a
Nemzeti Kulturális Alap elnökének a Kár-
pát-medence közös mûvelõdési hagyomá-
nyairól tartott érdekfeszítõ, elgondolkodtató
elõadása. Érintve a Dunát mint a népeket
kulturálisan is összekötõ, de egyben megkü-
lönböztetõ határfolyót, a Dunán innen és Du-
nán túl fogalmakat mint a szembenállás és a
kulturális különbségek szimbólumait. A tör-
ténelemi tények tudatában összehasonlította
e két vidék párhuzamos fejlõdését, hangsú-
lyozva a Duna stratégiaegyesítõ szerepét,
felvetve a kulturális sokszínûség és az egy-
veleg közötti különbséget. Az egyveleggé
vált kultúra elveszíti karakterét. Kiemelte a
Kárpát-medencei létünkbõl adódó központi
szerepkör fontosságát a kulturális örökség
megóvásában, mert csak így teremthetünk
hagyományt. 

A kultúráról így ír Jankovics Marcell: 
„A kultúra nem csupán a mûvészetek és az
irodalom gyûjtõneve, ahogy ma sokan hi-
szik. A tudományokkal és az oktatás-nevelés
körével kiegészülve sem teljes. A kultúra fo-
galmába tartoznak a világnézet (vallás), az
erkölcs, a szokások, hagyományok, a testi és
szellemi egészség, a munka és a környezet
kultúrája, az életmód, a viselkedés, szinte
minden. Nemzeti, közösségi kultúráról pedig
csak akkor beszélhetünk, ha a részek kultú-
rája szerves, azaz harmonikusan illeszkedik
az egészbe… Ezért mondhatjuk, hogy a kul-
túra nem felépítmény, hanem mindennek az
alapja, a gazdaságé is... (Elvek és tennivalók
a kultúra területén)”.

Szerelmes földrajz, Szabó Zoltán nyomá-
ban címmel Szörényi László, az MTA Iroda-
lomtudományi Intézetének igazgatója tartott
érdekes ismertetõt, rámutatva a különbsé-
gekre az 1942–43-ban született mû (a Nyu-
gat kiadásában) és az 1988-ban újra kiadott
kötetek között. 

A Haza megélésének lélekfelemelõ gon-
dolatai hatották át az idei csongrádi szakta-
nácskozást. Ehhez járultak hozzá Jankovics
Marcell és Szörényi László értekezései. Szö-
rényi László irodalmi példákkal bemutatva –
„az elvetett mag hátha egyszer kalászba
szökken” vagy „olvasni nemcsak jó, hanem 
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életmentõ is” – az a kérdés, hogy mikor fog
a magyar nemzet erre rádöbbenni. Könyvtá-
rosi bravúr a valóság- és egyéb show-mûso-
rok világában olvastatni az ifjú nemzedéket.
Szabó Zoltán példáján keresztül mutatta be,
hogyan utazhat a múltban az olvasó a könyv
segítségével: „Elõveszi azokat a mûveket,
amelyek rányomták bélyegüket egy-egy törté-
nelmi korra, s leszögezi, hogy ezeket semmi
sem veheti el tõlünk, csak a tudatlanság…”
Krúdyról szólva például szemléltette azt a vi-
déket, ahol a „szó ritka”, de a haza él a közös-
ség szellemiségében. Az anyanyelvet már
nem is beszélik – milyen ismerõs?! Ez a szór-
ványsors!

Zárszóként Fodor Péter összegezte a kon-
ferencia fõbb gondolatait: Az emlékezet fon-
tossága és következetessége. Nagyon veszé-
lyes, ha a tudatlanság a restséggel vegyül.
Egységesítés a sokszínûség fenntartása mel-
lett.

A konferencia második része is a partner-
ség szellemiségében folytatódott. Elsõként
Horváth József, a gyõri Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár igazgatója tartott elõadást
a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és a
kisalföldi könyvtárosok határon túli kapcso-
latairól, különös tekintettel a szlovákiai
könyvtárakra. Majd Szabolcsiné Orosz Haj-

nalka, a pécsi Csorba Gyõzõ Megyei- Városi
Könyvtár igazgatója szólt a baranyai három-
szögben mûködõ határon túli kapcsolatokról.
Palánkainé Sebõk Zsuzsanna, a szegedi So-
mogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
igazgatója a Csongrád megyei könyvtárak
határon átnyúló kapcsolatairól szólva
CSÁTH-er járat Szabadka és Szeged között
címmel Szeged és Szabadka könyvtárainak
közös programsorozatát ismertette. Majd a
határon túli szakmai szervezetek beszámolói
hangzottak el az elmúlt egy év eseményeirõl,
így a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet
igazgatójának, Hajnal Jenõnek beszámolója
is az intézet tevékenységérõl és a Kapocs
Könyvtári Csoport programjairól. Ezen kívül
két könyvtárat mutatott be az elmúlt év ki-
emelkedõ programjaira való tekintettel, az
Óbecsei Városi könyvtárat és a Magyar Szó
könyvtárát, továbbá a Magyar SzóPont prog-
ramsorozatát és szórványtevékenységét.

Haraszti Katalin, a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesületének tagja, az IFLA-HUN le-
velezõlista moderátora az alábbi kéréssel
fordult a résztvevõkhöz: 

„Idestova négy éve (2007 júliusa), hogy
útjára indítottuk az IFLA-HUN levelezõlis-
tát. Tettük ezt a horvátországi, a szlovéniai és
a kárpátaljai magyar könyvtárosok, valamint
a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok
Egyesülete és a szerbiai KAPOCS kezdemé-
nyezésére, a határon túli magyar kollégák
kérésére. Megszereztük ehhez a Könyvtáros
Egyesületek és Információs Intézmények
Nemzetközi Szervezetének, az IFLA-nak a
támogatását, és így az õ szerverükön mûköd-
tethetjük a listát.

A levelezõlista elsõdleges célja az infor-
mációcsere megkönnyítése a Kárpát-meden-
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cében élõ magyar könyvtárosok között. Má-
sodlagos célként azt tûztük ki, hogy a világ
más tájain dolgozó magyar kollégákat is be-
kapcsoljuk ebbe a szellemi vérkeringésbe,
ezért a lista hivatalosan kétnyelvû: magyar és
angol – hiszen a többedik generációban szü-
letettek közül néhányan már csak angolul ér-
tenek. A hírek és a levelek legtöbbje azonban
magyar nyelvû.

Mik a lista mûködésérõl szerzett eddigi
tapasztalatok? A híráramlás majdnem egy-
irányú: a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
rõl (MKE) szóló vagy az egyesülettõl és a
magyarországi szakmai levelezõlistákról
származó híreket továbbítok moderátorként
a listára, és a Könyvtári Intézet küld immár
rendszeresen figyelemfelhívó leveleket. 
A határon túli szervezetek, sem a felvidéki-
ek, sem a kárpátaljaiak, sem az erdélyiek,
sem a délvidékiek, nem adnak hírt a rendez-
vényeikrõl. Miért nem?

Információkérõ levélbõl is néhányat lát-
tunk csak – vagy igény nincs több, vagy bá-
torság a megszólaláshoz? Pedig egymás
szakértelmében és segítõkészségében aztán
megbízhatnánk!

Lehet, hogy csak a technikai ismeretek
hiánya korlátozza a közlésvágyat. Pedig nem
kell mást tenni, mint:

1. Feliratkozni a listára (ha eddig még nem
vagy tagja), ezen a címen: http://infoserv.
inist.fr/wwsympa.fcgi/subrequest/ifla-hun.
A feliratkozás elfogadását automatikusan
visszaigazolja a rendszer.

2. Regisztrált tagként küldeni a leveleket
(kérdéseket, viszontválaszokat, véleménye-
ket, híreket – ezeket azonban sosem csatolt
fájlként, hanem a levél szövegeként) a listára,
erre az e-mail címre: ifla-hun@infoserv.inist.fr.

Ennyi az egész tudomány. Ha ti nem töl-
titek meg színesebb tartalommal, akkor ez
összmagyar könyvtáros-levelezõlista helyett
egyirányú információs csatorna marad. Le-
het, hogy így is hasznos, de nem tölti be az
igazi küldetését.

Véleményetekre, együttmûködésetekre
számítok!”

A csongrádi konferenciát szakmai kirán-
dulás zárta. A Csongrád megyei kistelepülé-
si könyvtárakba, Földeákra és Deszkre láto-
gattak a program résztvevõi, megismerkedve
a kistérségi könyvtárak és könyvtárosok kü-
lönleges szerepköreivel. Hasznos eszmecse-
rék után hazautazva, ki-ki a maga könyvtárá-
ban alkalmazhatja a háromnapos rendezvény
tapasztalatait. Hangulatos rendezvény volt,
köszönet érte a lelkes szervezõknek, Hor-
váth Varga Margitnak és kollégáinak, akik
még a vihart is elnapolták az idén, mert el-
utazásunk után akkora jégesõvel kísért zápor
mosta Csongrád utcáit, mint az elõzõ évek-
ben a találkozó ideje alatt történt. ■
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Lassan hagyományosnak tekinthetõ a tatai
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár madarak
és fák napja alkalmából rendezett szavaló-
versenye. A tavalyi megmérettetés sikeres-
nek bizonyult, és talán ennek köszönhetõ,
hogy idén közel ötvenen jelentkeztek a ver-
senyre. Persze az is lehet, hogy a téma fogta
meg a gyermekeket, hiszen mi másról szól-
hatnának a versek e jeles napon, mint az év
madaráról: a cinkérõl.

A május 10-én megrendezett versenyre a
nevezés két korcsoportban történt. Külön dí-
jazták az elsõ-második osztályosokat és kü-
lön a harmadik-negyedik osztályosokat. A
megmérettetés egymással párhuzamosan
zajlott a Magyary Zoltán Mûvelõdési Köz-
pont Vízimalom, illetve Klub helyiségében.
A programot Márkusné Sinkó Ildikó könyv-
tárigazgató nyitotta meg, aki biztatta a fiata-
lokat, nincs miért izgulniuk. Sõt, a gyerme-
kek ügyesen felelték meg az eseménnyel
kapcsolatban feltett kérdéseit is. Valamennyi
gyermek tudta, hogy a PiCinke jelzõben az
év madara rejtõzik.

A repertoárban éppúgy hallhattunk klasz-
szikus költõtõl verset, mint kortárstól. Petõfi
Sándor A három madár címû költeményével
Illés Levente ejtette ámulatba a zsûrit, míg a
mai szerzõk közül Nagy Bandó András Ma-
dáretetõ címû költeménye volt a legnépsze-
rûbb. A zsûri tanácskozásának ideje alatt a

legkisebbeknél Pál Nikolett könyvtáros
origami foglalkozása „kötötte le” a gyerme-
keket. A nagyobb korosztály A sündisznócs-
ka lovagol címû bábjátékot tekintette meg,
amíg a zsûri a pontokat számolgatta. A báb-
elõadásért dicséret illeti a könyvtáros kollé-
gákat, Petrozsényi Esztert, Mennerné Papp
Mártát, Pál Nikolettet, és Horváth Alexand-
ra harmadik osztályos kis szavalót, akiket a
mackó, a két cinke (és a legyek), valamint a
süni szerepében láthatott a közönség. Kollé-
gánk, Paulovics Milán a technikus „bõrébe
bújt” ezen a délelõttön, hiszen õ volt, aki a
játék alatt a zenei aláfestést szolgáltatta.
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K ö z h í r r é  t é t e t i k
PiCinke versmondók a porondon

A PiCinke szavalóverseny helyezettjei:

Elsõ-második osztály:
1. Schmidt Péter (Vaszary János Ált. Isk. Jázmin utcai
tagintézménye, 1. oszt.) 

– Matos Maya: Éhes cinke
2. Petróczy Panna (Szt. István Ált. Isk., Baj, 2. oszt.) 

– Kányádi Sándor: Cicus, cinke, citera
3. Horváth Levente (Szt. István Ált. Isk., Baj, 1. oszt.) 

– Gazdag Erzsi: Cinege etetés
Különdíj: Tóth Anna (Szt. István Ált. Isk., Baj, 2. oszt.) 

– Gazdag Erzsi: Cinege etetés

Harmadik-negyedik osztály:
1. Bognár Róbert (Szt. István Ált. Isk., Baj, 3. oszt.) 

– Bajor Andor: A cinege így 
panaszkodik a rigónak

2. Baranyai Júlia (Szt. István Ált. Isk., Baj, 3. oszt.) 
– Pósa Lajos: A cinke

3. Antal Krisztián (Kõkúti Ált. Isk., 3. oszt.) 
– Nagy Bandó András: Madáretetõ

Különdíj: Nagyváradi Réka (Kõkúti Ált. Isk. 
Fazekas utcai tagintézménye, 3. oszt.) 

– Zelk Zoltán: A két cinke

✒✒    Goldschmidt Éva



Miután megszületett a végeredmény, a ki-
sebbeknél Slezák Istvánné Györgyi könyvtá-
ros és Fábiánné Csányi Erika, a Fürdõ Utcai
Óvoda óvodapedagógusa értékelte a hallotta-
kat. A zsûrinek egyáltalán nem volt könnyû
dolga, bár az adott pontszámokat tekintve
igen „egy húron pendültek”. Schmidt Péter, a
Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai
Tagintézményének elsõ osztályos tanulója,
aki már több versmondó versenyen gyõzött,
most Matos Maya Éhes cinke címû versével
végzett az élen. A harmadik-negyedik osztá-
lyosoknál a baji Bognár Róbert nyerte el leg-
inkább Kárpáti Csabáné Gyöngyi és Polgár
Anna Rózsa ítészek tetszését. Róbert a cine-
ge panaszával és a rigó vigasztaló szavaival
gyõzte meg a zsûritagokat. S bizony jól tesz-
szük, ha Bajor Andor versének utolsó sorait
mi is megszívleljük: „Dalolj, mert énekelni
jó, / S hamarább kacag föl a nyár: / Hát föl a
fejjel, jó fiú, / Többé ne sírdogálj!”

Azok a gyermekek is örültek, akik nem
értek el helyezést, mert kellemes társaság-
ban, tartalmasan tölthették idejüket. Sõt, üres
kézzel sem távoztak, hiszen az eseményrõl
készült emléklap mindig emlékezteti majd
õket arra a madarak és fák napjára, amelyen
a cinkét ünnepeltük. ■
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Íme, ilyen gyorsan eltelt az a fél év, amióta havi

rendszerességgel jelentkezik a Móricz Zsigmond

Városi Könyvtár új, olvasótoborzó rendezvényso-

rozata: A családunk könyvtára. Tavaly november

8-án kelt útjára ez a kezdeményezés, mely – bát-

ran állíthatom – meghozta a tõle várt sikereket. 

Az eddig lezajlott hat eseményen 238-an vet-

tek részt, kicsik és nagyok, kis- és nagycsaládo-

sok, egyedülállók és házaspárok, nyugdíjasok és

aktív dolgozók egyaránt. Hogy mi lehetett a vonz-

erõ? Talán könyvtárunk hétrõl hétre megújuló

könyv-, folyóirat-, és DVD-választéka? Vagy a

kedves, gyors kiszolgálás, amivel körülvettük új

és régi olvasóinkat? Nehéz megadni a választ, de

az biztos, hogy május 16-ig a programra ellátoga-

tók több mint fele élt a könyvtár nyújtotta ingye-

nes beiratkozási lehetõséggel, illetve az audiovi-

zuális dokumentumok (CD, DVD, CD-ROM,

hangoskönyv) kölcsönzésére kialakított ajándék

AV-tagságival, mellyel egy hónapon át kölcsö-

nözhetõk a fent említett dokumentumtípusok. 

A program létrejöttét a TÁMOP 3.2.4 jelû pályá-

zatnak köszönhetik olvasóink.

Sokan annyira jól érezték magukat nálunk,

hogy visszatérõ vendégként több alkalommal is

ellátogattak a könyvtárba. Az is többször meg-

esett, hogy egyik hónapról a másikra gyarapodott

egy család létszáma, mert az édesanyák az idõ-

közben megszületett kis csemetét is magukkal

hozták! Nem lehet elég korán elkezdeni a köny-

vek megszerettetését – vallották többen is a fiatal

anyák közül. Olyan is megtörtént, hogy egy leg-

közelebbi alkalommal már a nagyszülõket is ma-

gukkal csábították az unokák, így együtt használ-

ták ki a könyvtár nyújtotta elõnyöket: történelmi

regényt, krimit kölcsönöztek a felnõttek, mese-

könyvet vittek a gyerekek, fénymásoltattak a csa-

ládi ügyintézéshez, majd a végén közösen válasz-

tottak egy vidám családi mozit szombat délutánra. 

Ne keseredjenek el azok sem, akik lemaradtak

a novembertõl májusig tartó programsorozatról,

mert a nyári vakáció után, szeptember 12-én újra

jelentkezünk – természetesen az elmaradhatatlan

ínycsiklandozó finomságokkal egyetemben,

amikkel minden alkalommal vártuk és várjuk a

programra érkezõket. ■

A könyvtár a miénk!

✒✒    Dományi Zsuzsa



Madárbarát könyvtár?! – kaphatja fel bárki a
fejét e cikket olvasva. Pedig egy madárbarát
könyvtár biztosan létezik már Magyarorszá-
gon: Kiskunfélegyházán.

Sõt, nemcsak madárbarát könyvtár, ma-
dárbarát óvoda is, melyre nálunk szintén van
példa: a Kossuthvárosi Óvoda, és annak lel-
kes óvónõje: Timafalvi Lászlóné. Már több
alkalommal mûködött együtt madárbarát
könyvtárunk a madárbarát óvodával rendez-
vényeink alkalmával.

A kiskunfélegyházi Petõfi Sándor Városi
Könyvtár és (ez év április elsejétõl már) Mû-
velõdési Központ barátsága a madarakkal
több éves történet. Kezdõdött évekkel ez-
elõtt, amikor Meizl Ferenc nyugalmazott
igazgató megkereste intézményünket azzal
az ötlettel, hogy fogjunk össze, vegyük rá a
gyerekeket a madarak szeretetére, neveljük
õket környezettudatosabbra. Az együttmûkö-
dés több értékes, a madarakról szóló rendez-
vényhez vezetett, például meghirdettünk egy
madarakról szóló fotókiállítást, amelyre ren-
geteg szép kép érkezett mindenki örömére.

Ezzel még nem ért véget a madárbarátság,
mert Meizl Ferenc tartott a gyerekeknek a
madarakról egy érdekes, diavetítéssel egybe-
kötött foglalkozást, amelyen a gyerekek hal-
latlan lelkesedéssel vettek részt.

Két éve készültek el a könyvtár elõtt és
mögött a madárkápolnák, madárodúk, 
és már büszkélkedhetünk kikelt fiókákkal,
sikerült is õket megörökítenünk. A Gyer-
mekbirodalom teraszán madárkápolna és
itató található. A könyvtár elõtti kiöregedett
fákat kivágták, helyükre új fák kerültek:
szép vérszilvák, hasznosak a madarak szá-
mára.

Tagjai lettünk a Magyar Madártani Egye-
sületnek, és levélben kezdeményeztük a Ma-
dárbarát Könyvtár alprogram létrehozását a
hozzá járó táblával együtt.

Idén áprilisban alakult meg a könyvtár
Madárbarát Klubja, melynek nyitó foglalko-
zására majd negyvenen jöttek el. Ezen szó
esett a közös célkitûzésekrõl, madarakról
természetesen, és hogy ne csak elméletben
legyünk madárbarátok, egy közös madárles-
sel folytattuk a könyvtárunk mögötti park-
ban. Aki felismert egy-egy madarat, a klub
füzetében név szerint is helyet kapott! Ennek
a kis lelkes madárbarát csoportnak felnõtt és
gyermek tagjai is vannak. A felnõttek tapasz-
talata és gyakorlata jól jön, ha terepen figyel-
jük meg tollas kis barátainkat.

A Gyermekbirodalomban egy igényes in-
formációs felület található, itt megtekinthe-
tik az olvasók a Madárbarát Klub híreit, 
híres ornitológusok, természetfotósok élet-
rajzát, a Magyar Madártani Egyesület egyes
cikkeit, környezetünk madarait rövid ismer-
tetõvel. Mindez egy kis szögletben kapott
helyet, dekorációként egy szép száraz faág
látható tûnemez technikával készült mada-
rakkal (kolléganõnk munkája). A táblával
szemben rá lehet csodálkozni az erkélyün-
kön levõ madárkápolnára és az itatóra, gya-
korta a benne étkezõ madarakra is.

Idén madárbarátokhoz méltóan ünnepel-
tük a madarak és fák napját. Meghirdettünk
egy találkozót, amelynek az Ugye Te is ma-
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✒✒    Regéci Márta

Hogyan lettünk madárbarát könyvtár?



dárbarát vagy? címet adtuk. A gyerekek fel-
adata az volt, hogy az Apáczai Kiadó által
megjelentetett iskolai tankönyvekbõl (me-
lyekben a madarakról sok hasznos informá-
ció és szépirodalmi mû található) kívülrõl 
tanuljanak meg egy verset vagy mesét, és
osszák meg velünk és a többi jelentkezõvel.
A szokásos versengés tehát elmaradt, de sen-
ki sem bánta. Így lett e nap valóban a mada-
rak és fák ünnepe. Ha már ünnepeltünk,
ajándék is volt, ugyanis az Apáczai Kiadó
ügyvezetõ igazgatója, Esztergályos Jenõ
ajándékokkal támogatta rendezvényünket.
Több mint negyven gyermek vett részt a ta-
lálkozón, és mindegyik ajándékot kapott, 
valamint egy kis emléklapot.

A Madárbarát Klub második foglalkozá-
sakor a sok szempontból, így madártanilag is
egyedülálló Péteri-tavat látogattuk meg táv-
csövekkel és madárhatározó könyvekkel fel-
szerelve. A tanösvény vezetõvel látogatható
elõzetes engedélykérés után. Bár a madará-
száshoz ideális egy fõt 37 fõvel meghaladtuk
és a napszak sem volt a legkedvezõbb
madárleshez, azért sikerült távcsõvel és 
szabad szemmel megfigyelnünk az itt élõ
egyedülálló madárvilágot. Hihetetlen, szinte
idillikus, érintetlen tájon haladtunk végig. 
A tanösvény útján a fû le volt nyírva, az út

mellett hullámzott a térdig érõ fû, benne pi-
pacsok. Mindenhol elszórva virágzó akácfák
és édes illat…

Ahogy közeledtünk a tóhoz, egyre
erõsebben hallatszott a békák brekegése.
Ezek nem valamiféle frusztrált városi békák
voltak, hanem mély és elégedett volt még a 
kuruttyolásuk is, itt õk voltak otthon, és mi
voltunk a betolakodók. Rögtön az jutott
eszembe: én még sohasem hallottam békákat
ilyen elégedetten kuruttyolni… A madarak
messze a tó fölött szálltak, némelyik le-le-
csapott a vízre. Rengeteg madárfaj él itt a Pé-
teri tónál: az összes hazai gémfaj például.

A tanösvényen kis kilátón megfigyelhet-
tük a gyönyörû tavat és kivételes állatvilágát
magasabbról. Mennyire sajnáltuk, amikor
vissza kellett indulnunk, hiszen annyi gyö-
nyörködnivaló lett volna még! Élményekkel
és fényképekkel gazdagodtunk, mert ahogy
megbeszéltük a túra elején, a Kiskunsági
Nemzeti Parkból csak az élményeinket, az út
porát a cipõnkön és fényképeinket vihettük
haza, ez így van rendjén.

Sokat tettünk a madarakért és a természe-
tért, de még mindig tehetünk többet. Hogy
vajon mit, ezen kell közösen munkálkod-
nunk, mert ha óvjuk a természetet, a fákat, a
madarakat, kevésbé kell félnünk attól, mi-
lyen világban ébredünk maholnap. Egy
könyvtár szerepet vállalhat ebben a madár-
barátságával, erre buzdítanék másokat is: 
lehetne több madárbarát könyvtár is az or-
szágban! ■
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2006-ban állami címzett támogatásból meg-
kezdõdött a kiskunfélegyházi Petõfi Sándor
Városi Könyvtár új szárnyának építése, és a
Hattyúház rekonstrukciója. 2008. november
4-én adták át a teljes épületegyüttest. A beru-
házás összege 470 millió forint volt, amibõl
15% volt a város önereje. A korábbi hétszáz
négyzetméter helyett jelenleg kétezer négy-
zetméteren vehetõk igénybe a könyvtár szol-
gáltatásai. Büszkén mondhatjuk – most már
a TIOP-pályázat fejlesztéseinek köszönhetõ-
en is –, hogy könyvtárunk a XXI. századi
igényeket is kielégíti, de sajnos bababarát te-
rületet már nem tudtak kialakítani.

Emiatt pályázatot nyújtottunk be a Baba-
barát terület cím elnyerésére, amellyel 200
ezer forint támogatást kaptunk a Szoptatást
Támogató Nemzeti Bizottságtól, s részt ve-
hettünk az Egészségügyi Minisztérium cím-
átadó ünnepségén.

Az emeleti gyermekkönyvtári irodahelyi-
ségben rendeztük be a bababarát területet
2009. július 6-án. Ettõl kezdve egyre több
kismama járt hozzánk, így felmerült annak a
lehetõsége, hogy csoportosan is találkozhas-
sanak. 2009 õszétõl elindult a Betûbölcsi, a
városi könyvtár baba-mama klubja, havi két
foglalkozással.

A Betûbölcsi a 0–3 éves gyermekek és
szüleik számára létrehozott rendszeres fog-
lalkozássorozat. Távlati célunk: olvasóvá ne-
velés, új olvasók nyerése (szülõk, testvérek,
hozzátartozók), a látogatottság növelése. Kö-
zelebbi célunk: a legfiatalabb korban is lehet
ismerkedni mondókákkal, mesékkel, más,
hasonló korú kisbabákkal örömteli könyvtári
összejövetelek alkalmával.

Találkozásaink alkalmával észrevétlenül
kialakulnak közösségi szokások, érzések, ér-
tékek, barátságok, képességek. A beszéd
alapjait is könnyen sajátítják el a babák az
anyanyelv ritmusát hallva, akár mondóka,
ringató formájában, a könyvtári környezet-
ben.

Jó alap volt ehhez a programhoz a baba-
barát területen kívül a gyermekkönyvtár tá-
gas tere és kis kuckói. Közösen megbeszélve
a szülõkkel kiselõadásokat szerveztünk, az
ünnepre ajándékokat készítettünk a gyere-
keknek, ezt õk mindig érdeklõdéssel várták.
Barkácsolás közben tapasztalatokat lehetett
cserélni a gyermeknevelés problémáiról. 
A kicsik bármikor lepihenhettek, sokan jót
szunyókáltak a szabad programnak köszön-
hetõen. Pillanatok alatt felfedezték az apró-
ságok, hogy a könyveket nemcsak olvasásra
lehet használni, hanem várépítésre is kiváló-
ak. Észrevétlenül megszerették a könyveket,
nem is kellett tanítani nekik.

Ízelítõ a foglalkozások témáiból: Kórházi
dietetikust hívtunk segítségül, aki az ételal-
lergiákról is szólt. A mondókatanuláshoz 
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elõre elkészített gyûjteményünk volt, nagy
segítség ez a külföldön élõ, magyar szárma-
zású keresztanyának is. A közös mondóká-
zás, bábozás mindig nagy élmény, nálunk is
annak bizonyult. A bábkészítés fortélyaival
is megismerkedhettünk, elõtte a báb és gyer-
mek kapcsolatáról volt szó kiselõadás for-
májában. Alternatív gyógymódokkal és
módszerekkel ismerkedhettek meg a szülõk,
például beszélgethettek a Schüssler-te-
rapeutával, hallhattak több ízben babamasz-
százsról, mosható pelenkákról stb. Hasznos
tanácsokkal, konzultációs lehetõséggel szol-
gált a gyermekorvosnõ a téli betegségek ide-
jén. Meghívtuk a városunkban nemrég indult
Waldorf óvodát is!

A szülõknek szóló elõadások, beszélgeté-
sek, könyvajánlók segíthetnek az otthon töl-
tött mindennapokban. Az apukák, a rokonok
és a nagyszülõk is szívesen ellátogatnak hoz-
zánk.

A helyi televízió is többször vendégünk
volt a Betûbölcsiben, a szülõkkel együtt a
legjobb reklám egy igazi, családbarát könyv-
tár számára. Honlapunkra folyamatosan fel-
tesszük a foglalkozássorozat fotóit, elõzete-
sen pedig meghívóját. 

2010 novemberétõl a Kerekítõt is nálunk
tartja Horváth-Rekedt Gréta, így minden hó-
napra jut Betûbölcsi és Kerekítõ. Sokszor
volt olyan alkalmunk, amikor néhány hetes
kisbabák is jelen voltak. Örömmel tornáztak,
vagyis biciklizõ kisegerekké változtak egy-
egy kis idõre Gréta javaslatára.

A növekvõ babák – szüleikkel együtt – a
kéthavonta tartott családi szombat délelõttök
rendszeres látogatói.

Kiváló helyszín volt ezekhez a progra-
mokhoz a bababarát terület. Közösségben
mindent érdekesebb, élvezetesebb és köny-
nyebb csinálni. Megállapíthatjuk, hogy az
olvasóvá nevelés gyökerei a Betûbölcsiben
rejlenek! 

Ennek indulásához jó alapot nyújtott az a
pályázat, amellyel megteremtettük és azóta –
lehetõségeinktõl függõen – tovább bõvítjük 
a bababarát terület játékait. Kis olvasóink a
megyei könyvtár támogatásának köszönhe-
tõen babafüzetet és babaolvasójegyet kapnak
beiratkozáskor, ezzel az egyéni ajándékkal
várjuk az új betûbölcsis apróságainkat.

A Betûbölcsiben ritka szép pillanatokat
élhettünk át – sok boldog kisbabát látva a
könyveink között. Reméljük, hogy ez még
sokáig így marad! Mi, könyvtárosok erre tö-
rekszünk! ■
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„Egy gyermek egyedül a könyvével valahol
bent a lélek titkos szobáiban saját képeket al-
kot, amelyek minden mást felülmúlnak.
Ezekre a képekre az embernek szüksége van.
Azon a napon, amikor a gyerekek fantáziája
többé már nem tudja megalkotni õket, azon a
napon az emberiség szegény lesz. Minden
nagy dolog, ami a világban történt, elõször
egy ember fantáziájában történt, és hogy a
holnap világa hogyan fog kinézni, nagyrészt
annak a képzelõerõnek a mértékétõl függ,
amit azok birtokolnak, akik éppen most ta-
nulnak meg olvasni. Ezért van szüksége a
gyerekeknek könyvekre.”

A battonyai „Népek Barátsága” Közmû-
velõdési és Iskolai Könyvtár jelenlegi épüle-
tében 1978 óta mûködik. 

Munkánk során mindig arra törekedtünk,
hogy kellemes, barátságos környezetet biz-
tosítsunk a könyvtár látogatóinak az infor-
mációkereséshez, a kölcsönzéshez, a tanu-
láshoz, a szabadidõ hasznos eltöltéséhez. 
A bútorok ugyan a régiek voltak, de azért
igyekeztünk vidám mesefigurákkal színesí-
teni, hangulatossá varázsolni a gyerekrészt is.

Az elsõ nagy változás 2009 szeptemberé-
ben következett be, amikor az Oktatási Mi-
nisztériumtól, a miniszteri látogatás követ-
kezményeként, 5 millió forintot kaptunk 
állománygyarapításra.

Ekkor leselejteztük a régi, rongyos,
agyonolvasott gyerekkönyvek nagy részét,
és helyettük szép, új mese- és ismeretterjesz-
tõ könyvekkel örvendeztettük meg kis olva-
sóinkat, akik lelkesen vették birtokukba az új
könyveket. Az olvasás megszerettetéséhez
kellenek az új és jó olvasmányok! A szebb,
újabb könyveket szívesebben kölcsönzik ki a
gyerekek.

Örömünk tovább fokozódott, amikor
könyvtárunk a TÁMOP 3.2.4 pályázat kere-
tében új bútorokat vásárolhatott a gyerekol-
vasóba. Így kicserélhettük a régi magas asz-
talokat „ovis” asztalokra és hozzájuk illõ
székekre. Új, színes és alacsonyabb polco-
kat, kanapékat, fotelokat, mesefigurás, szí-
nes szõnyeget, a leporellóknak, játékoknak
kis, fiókos szekrényt vásároltunk. Azért,
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hogy segítsük és könnyítsük a kisgyermekes
anyukák könyvtárlátogatását, pelenkázó asz-
talt is beszereztünk.

Amikor azonban mindezzel készen vol-
tunk, még mindig nem volt vége az ötletek
megvalósításának. Kitaláltuk, hogy alakít-
sunk ki egy kuckós, barátságos mesebirodal-
mat, amelynek bejárata egy „igazi várkapu”.
Így hoztuk létre a könyvtár, a Battonya Város
Könyvtáráért Alapítvány és a Városellátó
Szervezet összefogásával a mi kis „mesebi-
rodalmunkat”.

Ki-ki anyagiakkal, munkájával és ötletei-
vel támogatta a munka folyamatát. A Város-
ellátó Szervezet dolgozói elkészítették és fel-
állították a „várfalat”, amihez az anyagot az
alapítvány vásárolta meg. 

A várfal három ablakában egy-egy mese-
jelenetet elevenítettünk meg. Ebben segítsé-
günkre volt egy ügyes kezû varrónõ, aki el-
készítette nekünk a bábokat. A Hófehérke és
a hét törpe, A békakirályfi és a Jancsi és 
Juliska c. mese szereplõi díszítik a vár abla-

kait. Egy másik varrónõ kedves felajánlás-
ként megvarrta a függönyöket az ablakokra,
és még további bábokat készített nekünk.
Hamarosan elkészülnek a mackós könyvtá-
maszok, asztalos ismerõsünk munkáját di-
csérve, amelyek festése szintén összefogás-
sal történik.

Felállítottunk egy kis bábszínházat, amit
a gyerekek nagyon szívesen fogadtak, és
gyakran egymásnak tartanak rögtönzött kis
bábelõadásokat, amihez játékokat az olva-
sóktól is kaptunk, vásároltunk és készítet-
tünk is.

Minden szerdán délelõtt ölbeli játékokkal
várjuk a kisbabákat és szüleiket. Péntek dél-
utánonként pedig önkéntes segítõk bevoná-
sával mesedélutánt tartunk a gyerekeknek.

Tapasztalataink szerint az újonnan kiala-
kított gyerekolvasó egyre több kis olvasót
vonz be hozzánk. Volt olyan kisgyerek, aki
nagymamáját is magával hozta a könyvtárba,
hogy megmutassa neki az átalakult gyerek-
részt. Gyesen lévõ anyuka a délelõtti séta so-
rán útba ejtette a könyvtárat, és a mesekuc-
kóban olvasott mesét a kisgyermekének. 
A bábszínház pedig tényleg nagy siker! 

Talán annyi hátránya van ennek a kuckó-
sított gyerekrésznek, hogy a kölcsönzõ pult-
tól nem lehet rálátni, de idáig nem volt és re-
méljük ezután sem lesz ebbõl probléma.

A nagy lelkesedéssel kialakított „mesebi-
rodalmunkba” szeretettel várunk minden kis
könyvtárlátogatót, hogy a meseszeretõ gye-
rekekbõl olvasó felnõttek váljanak! ■
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A XXI. század amelyben egyszerre van jelen
a hagyományos értelemben vett, és az elekt-
ronikus könyvtár új kihívások elé állította a
könyvtáros szakmát. Vajon megmaradhat-e a
szakma eredeti feladata mellett, hogy bizto-
sítsa a dokumentumokhoz való hozzáférést
vagy új utakat kell keresnie a fennmaradá-
sért? Tud-e a fiatalok számára olyan lehetõ-
ségeket felmutatni, amelyek versenyre kel-
hetnek a digitális világgal? Tehet-e valamit
az olvasáskultúra fellendítéséért, amellett,
hogy megismerteti az olvasót korszerû infor-
mációkeresõ eszközökkel? Meg lehet-e
gyõzni – s ha igen, milyen módszerekkel – a
huszonéves egyetemi hallgatókat, mint leen-
dõ pedagógusokat, hogy küldetésként gon-
doljanak az olvasóvá nevelésre?

Úgy gondoltuk, azokat szólítjuk meg,
akik diplomát kapva, munkahelyükön a leg-
többet tehetnek az olvasóvá nevelés terén.
Közvetlen kapcsolatukban gyerekeknek és
szülõknek egyaránt felhívhatják figyelmü-
ket, és továbbadhatják azt az élményt, ame-
lyet a projekt alatt személyesen szereztek.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ta-
nító- és Óvóképzõ Kar Könyvtára évek óta 
jeles évfordulókhoz kapcsolódó kulturális
rendezvényekkel, hallgatói pályázatok bemu-
tatásával járul hozzá az intézmény program-
kínálatához, a pedagógusjelöltek tehetség-
gondozásához. A sokrétû innovatív kezdemé-
nyezések gyümölcseként a 2010/11-es tanév
második félévében olyan példaértékû hallga-

tói projektmunka indult, amely a kortárs ma-
gyar gyermekirodalom kutatását és terjeszté-
sét tûzte ki célul. 

A kari olvasótermek napi több mint ezer-
fõs látogatottsága során az a gondolat fogal-
mazódott meg karunk munkatársaiban: a 
kötelezõen felvett gyermekirodalmi kurzu-
sokon túl – megfelelõ motivációval és szer-
vezéssel – a hallgatók intenzív kortárs szép-
irodalmi élményekkel gazdagodhatnak
könyvtári búvárkodásuk során. E gondolat
jegyében született meg a Pedagógiai projekt
a kortárs magyar gyermekirodalmi mûvek
olvasásáért címû szabadon választható, öt
kredites kurzus, amelynek keretében tanító-
és óvodapedagógus-jelöltek számtalan mai
szerzõ kötetét forgatva kiválasztottak egy-
egy számukra kedves írót, költõt, illusztrá-
tort, hogy behatóbban megismerkedjenek az
életmûvek jelentõs állomásaival. Feladatul
azt kapták, hogy olvasmányélményeiket és a
személyes találkozások tapasztalatait meg-
osztva terjesszék a kortárs mûvek olvasásá-
nak motivációs lehetõségeit. 

A heti rendszerességgel megtartott cso-
portmegbeszéléseken sziporkázó ötletek 
közepette születtek meg a projekt konkrét te-
vékenységi körei: tabló készítése egy-egy
kortárs író-, költõ-, illusztrátor munkásságá-
ról, író-olvasótalálkozó Lackfi Jánossal,
gyermekeknek szánt játékok készítése, gya-
korló pedagógusok körében végzett kérdõ-
íves kutatás a kortárs gyermekirodalom is-
meretérõl, gyermekirodalmi folyóiratok 
bemutatása, ankétja.
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„Több mint könyvtár”
Könyvtári projektpedagógiával a kortárs gyermekirodalmi mûvek olvasásáért



A szerteágazó munka, az irodalommal
való közvetlen, mindennapi kapcsolat a pro-
jektesek életének részévé vált, bõvült gyer-
mekirodalmi jártasságuk, módszertani kel-
léktáruk. Az irodalmi ismeretek elsajátítása
mellett megismerkedhettek a projektpedagó-
gia alapjaival, hatékonyságával, a rendez-
vényszervezés mozzanataival. Mivel bete-
kintést nyerhettek abba is, hogy miként 
segítheti a könyvtáros a pedagógus munká-
ját, fokozatosan alakult, változott a hallgatók
hozzáállása a könyvtárhoz, annak lehetõsé-
geihez, mélyítve bennük a „több mint könyv-
tár” ideológiát. 

A projekt eredményeit bemutató közpon-
ti eseményen – melynek fényét a Forduló-
pont és a Csodaceruza fõszerkesztõjének
elõadása növelte – a hallgatók bemutatták a
teljesen önerõbõl, egyéni ötletek mentén ki-
alakított kortárs gyermekirodalmi honlapot,
amelyre felkerültek a hallgatók kutatásai, in-
terjúi, üzenetei. A Galántai Tamás által ko-
ordinált konyvtarprojekt.fw.hu-n megtekint-
hetõk a féléves munka eredményei, melyek
sikerét a hallgatói értékelések is bizonyítják. 

Idézett vélemények:
„Az volt az ajándékom ettõl a projekttõl,

hogy személyesen megismerkedhettem Berg
Judittal – aki nagyon kedves, segítõkész volt.
Érdeklõdéssel fordult a projektünk felé.”

„A Lackfi elõadás életem nagy élménye.
Mindenkinek hallania kell.”

„Bevallom, amikor bekerültem az ELTE
tanítóképzõbe, idegenkedve álltam hozzá a
kortárs gyermekirodalomhoz. Aztán szépen
fokozatosan részben a beszédmûvelés órák-
nak (Bereczki Anna) részben pedig, a kortárs
gyermekirodalmi projektnek (Lázárné
Obbágy Katalin) köszönhetõen mára már
magam keresem az ezzel kapcsolatos ren-
dezvényeket.”

„Azért is hálás vagyok ennek a projekt-
nek, mert a vezetõknek köszönhetõen olyan
rendezvényekre mentem el, az õ biztatásuk-
nak köszönhetõen, amire magamtól nem lett
volna bátorságom. Itt magam is megtapasz-
talhattam, hogy a gyerekeknek igenis tetsze-
nek a kortárs mûvek.”

„Csoporttársammal együtt Reich Károly
neves illusztrátor munkásságát dolgoztuk
fel. Gyermekkorom óta imádtam a rajzait, de 

névrõl nem ismertem ezért is örülök ennyire,
hogy sikerült közszemlére bocsátani örökér-
vényû alkotásait. Sajnos a mûvész már nem
él, így csak az özvegyével tudtunk interjút
készíteni. De amit akkor ott átéltem sosem
fogom elfelejteni!”

„Nagyon fontos feladatnak tartom a to-
vábbiakban is majd a pályám során, hogy
ezekkel a mûvekkel is foglalkozzak, vala-
mint tanácsokat adjak a szüleiknek, hogy ho-
gyan neveljék olvasóvá gyermekeiket.”

„Nagyon örülök, hogy egy projekten be-
lül mindenki a maga személyes munkájával,
illetve együtt kialakított közösséggel több,
mint 100 ember figyelmét, mosolyát csaltuk
a könyvtárba.” 

„És mindezek a dolgok nem vesztek el,
van egy csodálatos honlapunk, ami elképesz-
tõ színvonalasan sikerült itt bármikor meg-
nézhetjük élményeinket akár képekben, ver-
sekben, életrajzokban.”

„Amit kiemelnék, véleményem szerint:
Ez a projekt nem munka, hanem egy lehetõ-
ség volt számunkra.”

A fenti idézetekbõl látszik, hogy a kitû-
zött célt sikerült megvalósítani, a figyelmet a
kortárs gyermekirodalom felé fordítani, ma-
radandó élményt adni, melyet késõbb tudnak
majd kamatoztatni. ■
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A Nyírség Könyvtár Alapítvány a TÁMOP –
Társadalmi Megújulás Operatív Program –
keretében másfél éves projektet valósít meg
Nyírtét Község Önkormányzata Községi
Könyvtárával konzorciumban. A TÁMOP
3.2.4.-08/1-2009-0004 kódszámú pályázat
2010. április 1-jétõl 2011. szeptember 30-áig
tart, célja a könyvtári szolgáltatások fejlesz-
tése, a területi különbségek csökkentése.
Célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosz-
tály, illetve a leszakadó térségek felnõtt né-
pessége.

A projekt megvalósítása során a könyvtá-
rak vállalták, hogy havonta két alkalommal
helyi könyvtári programokat szervezve járul-
nak hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez,
könyvállományuk jelentõs részét elektroni-
kus nyilvántartás formájában feldolgozzák,
ezáltal az országos keresõ adatbázisban is el-
érhetõek lesznek, létrehoznak egy-egy rend-
szeresen frissülõ, angol nyelven is olvasható
interaktív honlapot, a könyvtáros kollégák
akkreditált képzésen vesznek részt.

Emellett a Nyírség Könyvtár Alapítvány
nemzetközi konferenciát szervezett Könyvtá-
rak a tudomány és a tanulás szolgálatában
címmel, amelynek célja az volt, hogy a
könyvtáros szakma képviselõi is megismer-
jék a projektet.

A támogatásban részesülõ könyvtárak 63
hátrányos helyzetû felnõttnek digitális és in-
formációkeresési készségfejlesztõ tanfolya-
mot tartottak.

A helyi könyvtári programok megvalósí-
tása során nagy hangsúlyt kap a fogyatékkal
élõk könyvtári integrációja és a környezetvé-
delemmel kapcsolatos programok az ifjúság
számára (kiállítások, környezetvédelmi ne-
velés, túra).

A pályázati konstrukcióval összhangban
újszerû megoldásokkal, rendhagyó irodalmi
órákkal a könyvtárban, illetve zenei klubfog-
lalkozásokkal színesítik a gyermek és ifjúsá-
gi korosztály számára a nem formális és in-
formális tanulás és képzés lehetõségeit.

A pályázati támogatás jelentõsen hozzá-
járul a pályázó könyvtárak szolgáltatásainak
fejlesztéséhez és bõvítéséhez, így vonzóbbá
válnak az intézmények a lakosság és a diá-
kok számára. A hosszú távon várható ered-
mények közé sorolható, hogy aktívabbá vá-
lik a könyvtárak és az oktatási intézmények
közötti együttmûködés, és a médiumok be-
vonásával hatékonyabbá válik a könyvtárak
szolgáltatásainak népszerûsítése.

A projektrõl bõvebben a Nyírség Könyv-
tár Alapítvány honlapján tájékozódhatnak
(www.nyirsegkonyvtar.hu). ■
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✒✒    Hernádi Szilvia

Szerezz tudást a könyvtárban! 
A nyíregyházi Nyírség Könyvtár Alapítvány pályázata



A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 2011. áp-
rilis 1. és április 30. között hirdette meg „Az
úgy volt…” címmel a Janikovszky Éva nevét
viselõ meseíró pályázatot. Szám szerint ez
már a nyolcadik ilyen megmérettetés volt,
amely megmozgatta az írást szeretõ diáko-
kat országhatáron innen és túl. Az ez évi 
versenyrõl elmondható, hogy sikeres volt,
népszerûsége töretlen. Az idei versenyre a ta-
valyi rekordszámot megközelítõ számú pá-
lyázó küldte be hosszabb-rövidebb írását 
annak ellenére, hogy most is volt az a meg-
szorítás, hogy egy pályázó csak egy írással
indulhat a versenyen. Így mindenképpen le-
vonható az a következtetés, hogy a pályázat
elérte kitûzött célját: a mai iskolás nemzedék
önálló alkotótevékenységének ösztönzése,
írás- és kifejezõ készségük fejlesztése, iroda-
lom iránti szeretetük növelése.

Mind az elõzsûri, mind a szakmai zsûri
véleménye az volt, hogy a korábbiakhoz ké-
pest több volt a mai élethelyzeteket bemuta-
tó történet. Másik megállapítás a területi le-
fedettségre vonatkozik. Elmondható az idei
pályázatról, hogy egy igazi országos ver-
senyrõl van szó, hisz a pályázók nagy része
nem fõvárosi diák volt. Indultak pályázók
Romániából és Szlovákiából is ezen a verse-
nyen. Ugyancsak megfigyelhetõ egy folyto-
nosság a verseny történetében, szép számmal
küldték be olyanok is az írásaikat, akik a ko-
rábbi versenyeken már indultak, esetleg díja-
zottak is voltak.

A verseny menete most is a már kialakult
ütemben és módon történt: a beérkezett írá-
sokat könyvtárosokból álló elõzsûri bírálta el

és juttatta el a kiválasztottakat a szakmai
zsûri tagjaihoz. 2011-ben Szepes Erika és Ri-
gó Béla bírálta el a mûveket szakmailag, az
õ véleményezésük, döntésük alapján szüle-
tett meg a díjak odaítélése. Az eredményhir-
detés és a díjkiosztás ünnepélyes keretek
közt a Wenckheim-palotában történt, ahová a
szakmai zsûrihez továbbjutott 144 pályázó
kapott meghívást. Az idei díjak is hagyomá-
nyosan könyvjutalmak, kategóriánként egy
elsõ, két második és három harmadik díj, va-
lamint a két kategóriában összesen 14 külön-
díj átadására került sor.

A pályázat meghirdetése és lebonyolítása
külsõ támogatók nélkül ebben az évben sem
valósulhatott volna meg. A Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatásán túl a Janikovszky Éva
Irodalmi Alapítvány és a Móra Kiadó nyúj-
tott támogatást.

Az eredmények és a tapasztalatok alapján
azt mondhatjuk, hogy a 2011. évi meseíró
pályázat sikeres volt, megfelelõ érdeklõdés
kísérte a gyerekek, a felnõttek és a sajtó/mé-
dia részérõl egyaránt, a meghirdetéstõl a díj-
kiosztásig. 

Terveink szerint 2012-ben ismét meghir-
detjük ezt a versenyt, immár kilencedik alka-
lommal. ■
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„Az úgy volt…”
VIII. Janikovszky Éva meseíró pályázat, 2011

Az idei pályázat a számok tükrében

I. kategória (Kicsik: 6–10 év) 
320 pályázó 
Továbbjutott kicsik 
71 pályázó 

II. kategória (Nagyok:11–16 év) 
348 pályázó 
Továbbjutott nagyok 
73 pályázó 

Indult összesen
668 pályázó 
Továbbjutott a szakmai zsûrihez összesen
144 pályázó 



A Sárospataki Irodalmi Olvasókör tagjai, ba-
rátai egynapos kirándulás keretében a felvi-
déki Gömör-Kishont vármegye mûvelõdés-
történeti értékeit keresték fel.

Április 12-én kora reggel, szakadó esõben
indultunk el Sátoraljaújhely–Pálháza–Gönc–
Hidasnémeti irányába, a volt határátkelõ
után már ragyogó napsütésben csodálhattuk
a környék szépséges tájait, a krasznahorkai
Andrássy Mauzóleumot, a kúp alakú oromra
épült, felújított krasznahorkai várat.

Nagyon hamar érkeztünk meg Rozsnyó-
ra, Felsõ-Gömör központjába. A környék
legnagyobb középkori, négyzet alakú fõterén
találkoztunk Tamara Hedvigával és Mészá-
ros Ilonával, a rozsnyói Városi Könyvtár
kedves munkatársaival. Csatlakozott hoz-
zánk Keszi István, a helyi Tourinform Iroda
fiatal, lelkes munkatársa, aki a többórás sé-
tánk során igen szemléletesen mutatta be a
történelmi város különleges értékeit. Meg-
tudhattuk, hogy Rozsnyó az õskorban már
lakott terület volt. A források szerint a kör-
nyék egyik legnagyobb bányásztelepülését
német telepesek alapították a XIII. század-
ban. A neve elõször egy 1291-ben kelet-
kezett okiratban szerepel, mely szerint 
III. András királyunk az esztergomi érseknek
adományozta a várost. Az elnevezés a német
Rosenau szóból származik, amely vadrózsá-
val benõtt helyet jelent. A vasérc- és nemes-
fémbányászat központjaként 1340-ben váro-

si kiváltságot kapott. 1487-ben Rozsnyó is
csatlakozott a Felsõ-magyarországi Bánya-
városok Szövetségéhez, ami az itt élõknek is
számos privilégiumot jelentett. A település
sokat szenvedett a husziták sarcolásától, a tö-
rökök rablásaitól. 1685-ben Thököly serege
vesztes csatát vívott itt az osztrákok ellen. 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem 1705 és 1707
között jó néhányszor tartózkodott a város-
ban, a Kamaraházban volt a szálláshelye, 
innen intézte a szabadságharc gazdasági
ügyeit, itt határoztak az ónodi országgyûlés
összehívásáról, az épületben mûködött a
pénzverdéje. A XVIII. században pestisjár-
vány dúlt, késõbb tûzvész pusztított a telepü-
lésen. A XIX. században a város katolikus
püspöki székhely és a vasipar egyik jelentõs
központja volt. A trianoni döntés után a tele-
pülés helyzete, fejlõdése megváltozott, a 
bányászat lassan megszûnt a környéken.
Napjainkban Rozsnyó a templomok, a mû-
emlékek és az iskolák városa. Belvárosi sé-
tánk során megálltunk az 1711-ben épült ké-
sõ gótikus városháza elõtt. Az egyszintes
épületet a XIX. század elején empire stílus-
ban átépítették, újabb emelettel bõvítették. 
A mûvészi kovácsoltvas fõbejáratnál 1972-
ben elhelyezett kétnyelvû márványtábla 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékét idézi.
A homlokzatán a település címere: kék színû
pajzsban két, egymásra rakott bányászkala-
pács körül három rózsa látható. A város jel-
képe a fõtéren álló többszintes tûztorony
vagy Rákóczi-õrtorony, amely 1643 és 1654
között épült, és védelmi célokat szolgált. 
A legfelsõ szinten megépített nyitott rene-
szánsz árkádsor a népi faépítészet míves
munkája. 1766-ban leégett, de újraépítették.
A bátrabbak vállalkoztak a torony meredek
lépcsõin való felkapaszkodásra, ahonnan na-
gyon szép kilátás nyílik a településre. Aztán
felkerestük a XIV. század elején a bányá-
szoknak épült, gótikus stílusú templomot.
Jelenleg püspöki székesegyház, amelyet
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S z o m s z é d o l ó

✒✒    Halász Magdolna

Felsõ-Gömörben jártunk



többször átépítettek. Berendezése barokk és
reneszánsz. Megcsodálhattuk a márvány ke-
resztelõmedencét, a különleges freskókat, a
szép mellékoltárokat és a Jézus-kápolna fel-
becsülhetetlen értékeit. Féltett kincsük az
1513-ból származó táblakép. Az ismeretlen
festõ Szûz Mária, Szent Anna és a kis Jézus
mûvészi ábrázolása mellett a háttérben a kö-
zépkori bányászéletet is megörökítette. Az-
tán megálltunk a Betléri utca sarkánál lévõ
épületnél, a falát késõ reneszánsz kori szép
freskók ékesítik. A túloldalon áll az 

Andrássy György támogatásával 1719-ben
épült volt evangélikus árvaház, amelyet há-
rom barokk szobor díszít. Bemehettünk az
õrtorony melletti Diáktemplomba is, amelyet
1658 és 1687 között a jezsuiták építettek az
itt tanuló diákok számára és jelenleg a sza-
lézi szerzetesek vettek birtokba. A bejárati
ajtó mellett Mózes és Dávid király hársfából
készült különleges szobra látható. A mo-
dern oltárképet XX. századi mester készítet-
te. Itt találkoztunk egy több nyelven beszélõ,
fiatal szerzetessel, akit magyarul köszöntöt-
tünk. A szalézi szerzetesek és apácák a prob-
lémás fiatalokkal foglalkoznak. A Diák-
templom szomszédságában áll Andrássy
Franciska grófnõ szép márványszobra, aki
Andrássy Dénes polgári származású felesé-
geként a város és a környék jótevõje, a Vakok
és Siketek Iskolája megalapítója volt. A köz-
adakozásból készült képzõmûvészeti alkotás
mellékalakja egy szegény koldust két gyer-
mekkel jelenít meg. 1973-ban eltávolították
a szobrot, és 1993-ban helyezték vissza. 
A történelmi város lakosságának 47%-a vall-
ja magát magyarnak, és egyik testvérvárosa
Szerencs. 1770-ben Rozsnyón született

Magda Pál, aki a híres sárospataki kollégium
jeles tanára volt, gazdasági tárgyakat tanított,
hasonló témájú könyve is megjelent, Patakon
van a sírhelye. Innen származik az 1816-ban
világrajött Császár Endre, a híres jogtudós,
aki számos könyvet írt a joghallgatók részé-
re. 1823-ban Rozsnyón született Pákh Albert
író, az MTA és a Kisfaludi Társaság tagja, a
Vasárnapi Újság alapítója, Petõfi kortársa és
jó barátja. 

Sétánk befejeztével elköszöntünk az ide-
genvezetõnktõl, felkerestük a helyi cukrász-
dát, majd a kanyargós utakon, eligazító táblák
híján, nehézkesen jutottunk el a martonházi
aragonitbarlanghoz. A Hrádok-hegy észak-
nyugati oldalában 1954-ben geológiai kuta-
tás közben véletlenül fedezték fel a csaknem
hatszáz méter hosszú barlang különleges ter-
mészeti jelenségeit. 1972-tõl háromszáz mé-
teren látogatható. 1995-ben az UNESCO 
Világörökség részének nyilvánították. A me-
redek erdei úton felfelé haladva, a rendezett
természeti környezetben elõször egy mo-
dern, kör alakú, fából készült, üvegezett,
minden igényt kielégítõ információs helyi-
ség látható. Bejelentkezés után a kísérõkkel
egy betonfolyosón, százöt lépcsõn lehet le-
jutni a barlangba, és öt hatalmas márványte-
remben leírhatatlan természeti csoda várja az
érdeklõdõket. A látogató alatt a patak cso-
bog, a ridegnek tûnõ márványfalakon va-
kítóan ragyognak a természet „mûvészi”
megmunkálásában a hófehér aragonitok. 
A magyar nyelvû tájékoztatásból megtudhat-
tuk, hogy a víz korróziós tevékenysége és  a
mészkõ kristályosodása következtében ala-
kulnak ki a puhának látszó, de kemény ékkö-
vek. Mindenki számára feledhetetlen él-
ményt jelentett a barlangtúra.
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Ezután Felsõ-Gömör újabb bányásztele-
pülését, Csetneket kerestük fel. A kisvárost
1243-ban IV. Béla alapította, majd a környék
leggazdagabb családjának, Bebek Mátyás-
nak és fiainak adományozta. A városi címet,
a vásártartás jogát Károly Róberttõl kapták
meg. 1344-ben itt alkalmaztak elõször vízi
energiát a bányászatban. 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem is többször
megfordult Csetneken, egy kis udvarház volt
a szálláshelye. A XVII. században a kézmû-
vesipar egyik központja volt a település.
1759-ben a városi jogot megvonták tõlük,
majd húsz év múltán II. Józseftõl újból meg-
szerezték. 

A XIX. században a dohány- és a dinnye-
termesztésérõl is híres volt Csetnek. Az itt
élõ híres filozófus, esztéta, kritikus,
Szontágh Gusztáv, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja is foglalkozott a dohány- és
dinnyetermesztéssel. 

Jókai Mór 1854-ben a Vasárnapi Újság
hasábjain kért szakmai tanácsot „dinnyeügy-
ben” a neves szaktekintélytõl. A professzor
testvérei, Erzsébet és Aranka, a dohányter-
mesztés iránti igény csökkenése miatt a
munka nélkül maradt helyi asszonyokkal
hímzõmûhelyt alapítottak. 

A szorgos kezek készítették a híres cset-
neki csipkét, amely számos országban nagy-
díjat nyert. A tervezõ Aranka volt, a kivitele-
zés Erzsébet irányításával valósult meg. 
A csetneki csipkét az írlandihoz hasonlóan
horgolják, és az úri hímzés formáival gazda-
gítják. 

Napjainkban reneszánszát éli a csetneki
csipke. Megérkezésünk után rövid sétát tet-
tünk a széles, nagy téren, ahol a szép barokk,
rokokó kúriák felújításra várnak, és sok roma
gyermekkel találkoztunk. A barokk stílusban
épült római katolikus templom elõtt az 1831-
es pestisjárvány áldozatainak emlékét idézõ
alkotást, majd a fõtér közepén álló híres
evangélikus templom értékeit nézhettük
meg. 

A XIV. századi gótikus, háromhajós bazi-
lika az idelátogatók szerint megkaphatná a
„felvidéki Sixtus-kápolna” címet. A magnó-
ról elhangzott magyar nyelvû tájékoztató
szerint a templombelsõ teljes falfelületének
felbecsülhetetlen értékû freskóit XIV. és XV.

századi ismeretlen olasz reneszánsz festõk
készítették. Lenyûgözve néztük az elfeledett
szentek, a középkori királyok képeit, a Bibli-
ából vett jeleneteket, a passiósorozatot. A fõ-
oltár képe a XVI. században készült, a dom-
bormûves keresztelõmedence 1452-bõl való.
Kultúrtörténeti érték az ország legrégebbi,
XV. századi, jó állapotban lévõ, három
manuálos orgonája is. A templom kápolnája
a XVI. századtól a Bebek-család temetkezé-
si helye. 

A faragott padok a XVIII. században ké-
szültek. A templomban már nem láthatók a
csetneki csipkék.

A fõtéri kúriák egyikében született Mada-
rász Viktor, a Gömör megyei vashámor-tu-
lajdonos fia, aki a jogi tanulmányai mellett
Bécsben történeti festészetet tanult, Párizs-
ban az akadémiai-romantikus stílussal is
megismerkedett. Az 1848-as szabadságharc-
ban részt vett, bukása után bujdosott, majd
hazatért. Híres mûvei A kuruc és labanc, Hu-
nyadi László siratása, Zrínyi Ilona Munkács
várában, Zrínyi és Frangepán a börtönben.
A templom mellett felkerestük a XIII. szá-
zadban épült vízivár maradványát, tulajdo-
nosa az Ákos- és a Bebek-család volt. A vé-
delmi célokat szolgáló várat a XV. században
bõvítették. 

A Rákóczi-szabadságharc idején súlyo-
san megrongálódott. Az épen maradt szár-
nyát felújították, az odaépült kúriában jelen-
leg általános iskola mûködik. A csetneki 
temetõben nyugszik a XVII. század egyik
legsikeresebb, legolvasottabb költõje, Gyön-
gyösi István, aki pataki diákként Comenius
tanítványa volt, jogot tanult, és érdekelte a
költészet. 

Élete során többször megváltoztatta mun-
kaadóit és nézeteit. Lefordította Ovidius né-
hány versét, többek között megénekelte Wes-
selényi Ferenc és a Murányi Vénusz szerelmi
történetét, Zrínyi Ilona és Thököly Imre há-
zasságát.

Hazafelé betértünk a Szádelõ-völgybe,
ahol a több száz méter magas fehér sziklák,
a Blatnyica-patak csobogása, a tiszta levegõ
a természet mestermunkájának bizonyítéka.

Terveink szerint májusban folytatjuk a
felvidéki kultúrtörténeti értékek további
megismerését, felkeresését. ■



A könyvtárosi tevékenység egyrészt a mun-
katársak igényeinek teljesítésében, az újság-
írói tevékenység háttértámogatásában nyilvá-
nul meg, a klasszikusnak vett dokumentumok
begyûjtésében. Másrészt a közösségépítõ 
tevékenységben, mely túlhaladja a hagyomá-
nyos könyvtári feladatokat. Újvidék tartomá-
nyi székváros, a vajdasági magyarság tekinte-
tében viszont szórvány. Ebbõl a szerepkörbõl
kifolyólag egy ott mûködõ intézmény, mint a
Magyar Szó Lapkiadóház és annak a könyv-
tára, fontos szerepet tölt be.

Magyar SzóPont

Az olvasókkal tartott szorosabb kapcsolat
céljából Magyar SzóPontokat alakítottunk a
vidéki könyvtárakban (36 pont), elõsegítve a
lakosság jobb tájékoztatását, a napilap ol-
vasótalálkozóinak megszervezése révén. 
Korábbi években voltak tematikus estek
sporttal, mûvelõdéssel, rejtvényfejtõ bajnok-
ságokkal kapcsolatban. Az idei évben anya-
giak hiányában csak a Magvetõ mezõgaz-
dasági mellékletünk tájolt. Mintegy húsz
helyszínen találkozott olvasóival, növelve
ezzel az igényt faluhelyen is a lapolvasás
iránt. Olvasótalálkozóinkat több mint ezer
résztvevõ látogatta, két hónapon át tartó in-
tenzív kapcsolatokon alapultak, megerõsítve
a vidéki közösségünket. Rendezvényeinket
tartományi és köztársasági körökben mozgó
képviselõink támogatták, huszonöt gazda-
szervezet tagságának követelésére meghozva

egy olyan záradékot, mely a parasztság kö-
veteléseit közvetíti a minisztériumhoz.

Az Újvidéki Városi Könyvtárral karöltve,
húsz év után elõször, a városban A sokszínû-
ség gazdagsága címmel kisebbségi hetet
szerveztünk, egy teljes napot szentelve a ma-
gyar kultúrának.

Szórványsors

Önként nem adjuk fel, foggal, körömmel ka-
paszkodunk végvárainkba.

Újvidéki szinten a Magyar SzóPont szín-
helye egy olvasótársaságnak, az Emlékezõk
Asztaltársaságának, mely nemrég újjáalakult
Kossa János Magyar Nyelvmûvelõ Egyesü-
let és Olvasóklub néven. Felvéve lapunk elsõ
fõszerkesztõjének, Keck Zsigmondnak (Kos-
sa Jánosnak) a nevét. Szellemiségében pedig
Szeli István akadémikus megfogalmazása
szerint: ,,Kossa János kétségtelenül jelentõ-
sen hozzájárult az olyan klíma, köztudat,
légkör megteremtéséhez, kialakításához,
amelyben megfogan az igény, felébred a
nyelvi lelkiismeret. Kossa könyveinek való-
ságos jelentõségét is abban látjuk, hogy 
a konkrét nyelvhelyességi kérdések tisztázá-
sán kívül hathatósan ösztönözték az igénye-
sebb nyelvhasználatot’’. 

Könyvtárunk biztos pontot jelent a szû-
kebb és tágabb környezetünkben élõ, nyelvi
önazonosságának megõrzésére törekvõ
egyénnek. A közélet résztvevõinek tudatosan
példát mutat a szórványközösség mûködésé-
nek lehetséges modelljére. Kisugárzásával
úgy a Dél-bácskai Körzetben élõket, mint a
szerémségi magyarokat aktívan bekapcsol-
hatja abba a vérkeringésbe, melyhez már az
intézmény alapítója, a Magyar Nemzeti Ta-
nács tevékenységén keresztül kereteket biz-
tosít. 

Lehetséges partnerszervezete pedig a Vaj-
dasági Magyar Mûvelõdési Intézet és az a 
civil szféra, amelynek igénye van tevékeny-
sége kifejtése céljából egy szórványintéz-
ményre Újvidéken.
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Önszervezõdés a délvidéki szórványmagyarságban
A Magyar Szó könyvtára



Olvasókörök Szövetsége

Ezen tevékenységekre felfigyelt az Olvasó-
körök Szövetsége, és tavaszi tisztújításán
megbízott a külhoni szervezetek koordinálá-
sával. Tette mindezt a MÁÉRT értekezleté-
nek a szellemében, mert csak akkor lehetünk
sikeres nemzet tagjai, ha a nemzet minden
egyes alkotóeleme sikeressé válik. Össz-
nemzeti építkezést csakis közösségépítéssel
lehet elérni.

Ekkor döntés született arról is, hogy a jö-
võ évi nyári találkozót Vajdaságban szervez-
zük meg, a Magyar SzóPont Olvasóköre
társszervezésében, Vár a Duna, Kárpát-me-
dencei olvasókörök találkozója. Újvidék,
2011. július 29–31. címmel. Fontos találko-
zóhelyet biztosít rendezvényünk anyaországi
és határon túli közéleti személyiségeknek,
kulturális programjaival pedig hozzájárul a
hagyományteremtéshez, melynek összekötõ
elemei a közös kultúra és a nyelv.

A húsz éve alakult Olvasókörök Szövet-
sége és a Magyar SzóPont célkitûzéseivel
összhangban a Dunát mint a helyi értékek
hordozóját és jelképét igyekszünk bemutat-
ni, ily módon is kapcsolódva az Európai
Unió projektjeihez. Az értékként megismert
közös múlt, a turisztikai lehetõségek feltárá-
sa, az itt élõ más népekkel való megismerke-
dés nagyobb turisztikai vonzerõt gyakorolhat
az érdeklõdõkre folyónknak a tartományi
székvárostól az Al-Dunáig terjedõ szaka-
szán. A partnerkörök, a határon túli mûvelõ-
déssel és hagyományápolással foglalkozó
társaskörök, kulturális társulások, olvasó-
egyletek nem titkolt szándéka, hogy az inter-
regionális kulturális együttmûködésbõl ne
csak turisztikai tõkét kovácsoljanak, hanem 

hirdessék a régión belüli összefogás jelentõ-
ségét, a szellemi összefonódást. Üdvözölve
ezzel az egész Kárpát-medencei magyarság
összetartozását, ünnepélyesen is lezárva e
rendezvénnyel Magyarország európai uniós
soros elnökségének idõszakát. 

Az Olvasókörök Szövetsége és a Magyar
SzóPont által megfogalmazott elvek alapján
az olvasás, a hagyományápolás és az anya-
nyelv népszerûsítése céljából szervezzük
nyári rendezvényünket, melynek vezérmotí-
vuma a Duna mint az európai népeket, kultú-
rákat összekötõ folyó, a sokszínûség jelképe.
Esetünkben a délvidéki magyarságot körül-
ölelõ Dunát mint a történelmi múlt tanúját,
mint szimbólumot, kulturális rendezvény ke-
retében igyekszünk bemutatni. Történelmi
feladatunk, hogy sajátos eszközeinkkel len-
dületet adjunk ezzel a „magyar–magyar” ci-
vil kapcsolatok elmélyülésének, lehetõséget
teremtsünk mind a civil szféráért felelõs ma-
gyar, illetve a Délvidék szórvány magyarsá-
gát képviselõ politikai vezetõk, valamint a
kulturális szervezetek küldöttei együttes
megbeszéléséhez, a közös feladatok, teen-
dõk meghatározásához. Rendezvényünk
„alulról jövõ kezdeményezés”, amellyel a
kormány által is meghirdetett, évszázados
vágyat kívánjuk elõsegíteni; nevezetesen 
a békés, Kárpát-medencei nemzetegyesítés
folyamatának tényleges megvalósulását.

A rendezvény részletes leírása:

ELSÕ NAP
12.00–14.00 Vendégek érkezése, fogadá-
sa, a szálláshely elfoglalása
15.00 Pétervárad megtekintése, városné-
zõ program
• Látogatás a történelmi belvárosban és az
intézményekben, ismerkedés a Magyar
Szó lapkiadóház, a Forum Könyvkiadó, a
Szerb Matica könyvtára és a Városi
Könyvtár épületével, majd séta a belváro-
si Duna-parkban
17.00 Újvidék az olyan város... (kulturális
program)
• Vendégek köszöntése a városháza törté-
nelmi épületében (Vendéglátónk Kiss
Gyula városi tanácsnok, Erdély Lenke, a
VMSZ újvidéki szervezetének elnöke,
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Heinermann Péter könyvtáros a Szerb
Matica könyvtárából)
• Ózer Ágnes történész, a Magyar Nem-
zeti Tanács tagja elõadása 
• Mókus Attila és Zorica Belic elõadása
(opera- és operettrészletek)
19.00 Vacsora a Magyar Szó-ház éttermé-
ben, kötetlen beszélgetés

MÁSODIK NAP
8.00 Reggeli
10.00–13.00 Egy város, egy régió ezer
éven át tartó és megtartó közösségi léte –
avagy megmaradásunk alapja: megtanul-
ni élni az adott körülmények között 
• Egeresi Sándor házelnök alkalmi kö-
szöntõje (szakmai nap, tanácskozás, kul-
turális program magyarországi és vajda-
sági politikai vezetõk meghívásával: Né-
meth Zsolt, a magyar kormány külügyi
államtitkára, L. Simon László, a Magyar
Országgyûlés Kulturális és sajtóbizottsá-
gának elnöke, Balla Mihály, a Magyar
Országgyûlés Külügyi és határon túli ma-
gyarok bizottságának elnöke, Egeresi
Sándor, a Vajdasági Tartományi Képvise-
lõház házelnöke, Korhecz Tamás, a Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke és Pásztor
István, a Vajdasági Magyar Szövetség el-
nöke)
• Az Olvasókörök Szövetsége vándorbot-
jának ünnepélyes átadása a Tartományi
Képviselõházban, Egeresi Sándor házel-
nöknél.
• A kultúra megtartó ereje – közösségi élet
a szórványban címmel Csáky S. Piroska
nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar
Kultúra Lovagja alkalmi üdvözlõbeszéde 
• Simon Imréné és Deák György, az Olva-
sókörök Szövetsége társelnökeinek be-
széde
13.00–14.00 Ebéd a Magyar Szó-házban
15.00–17.00 Pihenés, séta a városban,
szabadidõs program
18.00 (Magyar) Szóból ért az ember (kul-
turális gálamûsor a Petõfi Sándor Magyar
Mûvelõdési Központban, az Olvasókörök
Szövetsége anyaországi és kárpátaljai,
felvidéki, erdélyi, szlovéniai, horvátor-
szági, délvidéki szervezeteinek bemutat-
kozása, közös baráti vacsora)

Vár a Duna – Hódmezõvásárhely, Oros-
háza, Budapest, Mohács… Kísérõrendez-
vény: tájképtárlat a vendégek szülõföld-
jét, valamint a vajdasági, Újvidék környé-
ki tájakat ábrázoló festményekbõl (az új-
vidéki PEART képzõmûvészeti csoport
közremûködésével)

HARMADIK NAP 
7.00–8.00  Reggeli
8.00 Utazás autóbusszal Titelig, majd ha-
jókirándulás a várhoz és a Duna-Tisza
torkolatához (Szakmai kirándulás, törté-
nelmi nevezetességeink megtekintése,
melyek évszázadokon át összekötöttek
bennünket. Vendéglátónk Szabó József, a
Tartományi Mezõgazdaság-fejlesztési
Alap igazgatója, titeli lakos, aki bemutat-
ja a kis várost.)
• A kõvé vált könyvtár újraolvasása
(Buzás Mihály elõadása)
• Virtuális utazás Titelrõl, célállomás az
Al-Duna. Hajókirándulás a Duna és a Ti-
sza torkolatához, közben ismerkedés
Péterváraddal, Karlócával, Zimonnyal,
Szabáccsal, a Bácsi várral, Nándorfehér-
várral stb. 
13.00 Ebéd: dunai halászlé Titelen
Hazautazás

Azok is jelentkezhetnek, akik ezidáig
még nem léptek be az Olvasókörök Szövet-
ségébe. A határon túli szervezeteket külön
felkérjük, mert a MÁÉRT értelmében „akkor
lesz sikeres egy nemzet, amikor minden
nemzetrész sikeressé válik”. ■
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Az érdekelt körök jelentkezhetnek
Simon Imréné, társelnök
6800 Hódmezõvásárhely, Pipacs u. 10. 
E-mail: olvasokorok@gmail.com 
Mobil, sms: +36 30 397-0355
Határidõ: 2011. június 30.



„Mert valamiképpen a hazának ártani nem szabad,

azonképpen nem használni mikor

lehetne nagy vétek”

(Bod Péter)

A nagy múltú Bod Péter Országos Könyvtár-
használati Versenyhez kapcsolódva, a Bod
Péter Társaság – hagyományteremtõ szán-
dékkal – az alapító elnök, Ugrin Gáborné
tiszteletére hirdette meg országszerte a vetél-
kedõt az 5–6. évfolyam diákjai számára. 

A verseny célja, hogy lehetõséget teremt-
sen a korosztály számára a könyvtár adta le-
hetõségek megismerésére, eszköztudásuk
fejlesztésére, a szellemi munka technikája
alapjainak, a tanulásmódszertan lépéseinek,
a tudományok közötti kapcsolatoknak a fel-
fedezésére. A verseny témája a család volt.

A megyei/fõvárosi írásbeli forduló ered-
ményei alapján 14 diák vett részt a verseny
döntõjében 2011. március 19-én. A kétfordu-
lós (írásbeli és szóbeli) döntõ helyszíne a Ve-
res Pálné Gimnázium könyvtára volt, ahol
Ugrin Gáborné, Márta könyvtárostanárként
dolgozott. 

Verõfényes márciusi délelõtt csillogó sze-
mû diákok érkeztek kísérõikkel a gimnázium
könyvtárába, akiket Hock Zsuzsanna
könyvtárostanár fogadott. A kis versenyzõ-
ket ismerkedõ, feszültségoldó beszélgetésre
invitálta Molnár Katalin könyvtáros.

A felkészítõ tanárok hamar megtalálták
beszélgetésükhöz a közös témát. Eszmecsere
közben – gondolták, alig észrevehetõ – für-
készték az állományt, s azon gondolkodtak,
képesek lesznek-e majd használni a tudásu-
kat tanítványaik a verseny során. Talán job-
ban izgultak, mint a mosolygós versenyzõk. 

A döntõt Oporné Fodor Mária, a Veres
Pálné Gimnázium igazgatója, a Bod Péter
Társaság elnöke nyitotta meg. Azt követõen
Hock Zsuzsanna ismertette a nap forgató-
könyvét. 

A versenyzõket kísérõ felnõtteket emlék-
tábla-koszorúzással egybekötött megemléke-
zésre invitálta a Bod Péter Társaság elnöke,
míg a diákok versenyeztek. 

Tartalmában és formájában a döntõ visz-
szatért Ugrin Gáborné eredeti versenyelgon-
dolásához: egy napon volt a szóbeli és írás-
beli döntõ.

Az írásbeli ismét1 a család témához kap-
csolódóan kérdezett rá a diákok könyvtár-
használati ismereteire a NAT (Nemzeti Alap-
tanterv) témaköreiben: könyvtárismeret, 
dokumentumismeret, tájékozódás a könyv-
tárban.

A gyakorlati feladat referenszkérdéseken
keresztül egy-egy történeti család neves
egyéniségeit kerestette meg a diákokkal. Itt
fõként kézikönyvhasználat volt a feladat,
amelyet a címerek értelmezése és új címer
készítése színesített.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre dél-
után került sor. A díjakat, a társaság elnöke,
Oporné Fodor Mária adta át a fiatal döntõ-
söknek.

A nap zárásaként Hock Zsuzsanna gratu-
lált a versenyzõknek, felkészítõ tanáraiknak.
Biztatott mindenkit a jövõ évi versenyre, a
készülõdésre, hiszen a téma a névadó Bod
Péter születésének 300. évfordulója kapcsán
az enciklopédiakészítõ kora lesz! ■

1 http://m.blog.hu/bo/bodpetertarsasag/file/5-

6_%20%C3%A9vf_d%C3%B6nt%C5%91%C3%ADr%C3%A1sbeli.pdf
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✒✒    Sipos Monika

Országos könyvtárhasználati verseny 5–6. osztályosok számára 
a család éve jegyében
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Információs és kommunikációs technológiák
a könyvtárhasználóvá nevelés szolgálatában
címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kará-
nak egy csoportja 2011. március 21-én. 
A Pedagógia-Online kurzussorozat 2011 ja-
nuárja óta kéthetente jelentkezik újabbnál
újabb témákkal. A meghívott vendégek be-
szélgetését online közvetítik, majd közzéte-
szik a http://pedagogia-online.ning.com/ fe-
lületen. A kurzus résztvevõinek – jelenleg 268
fõ, de a csatlakozás folyamatosan lehetséges –
azonnal alkalmuk nyílik a kérdezésre, és az
esemény után a bõvebb hozzászólásra. Az ed-
dig feldolgozott témák a könyvtárhasználóvá
nevelés mellett az online viselkedéskultúra, 
az osztályfõnök szerepe, az integráció és az
ICTeacher online továbbképzõ tanfolyam 
voltak.

Mit értünk könyvtárhasználóvá nevelés
alatt? Kit tekintünk egyáltalán könyvtárhasz-
nálónak? Mennyiben és hogyan kell igazodni
a használókhoz? Kell-e könyvtárhasználóvá
nevelni, és ha igen, akkor kinek? Leginkább
ezekre a kérdésekre keresték a választ másfél
órában a meghívott beszélgetõk: Dömsödy
Andrea (az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
– OPKM iskolai könyvtári szakreferense),
Habók Lilla (az ELTE BTK Könyvtártudo-
mányi Tanszék doktorandusza és megbízott
oktatója), Kámán Veronika (az Árpád Gim-
názium iskolai könyvtárosa, az ELTE BTK
elsõ éves MA informatikus könyvtáros hall-
gatója) és Szakmári Klára (a Budai Nagy
Antal Gimnázium könyvtárostanára, a
Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke). 

Abban mindenki egyetértett, hogy 
a könyvtárhasználóvá nevelés az internet ko-
rában is azt jelenti, hogy az embereket meg
kell tanítani a tudatos keresésre – a kapott in-
formációk kritikus kezelésével együtt. Infor-
mációhordozótól függetlenül fejleszteni kell
az olvasáskultúrát, és megtanítani a könyvtá-
ri szolgáltatások igénybevételének mikéntjét.
Mindennek célja a minden szempontból mû-

velt, tájékozott, önálló tanulásra képes pol-
gár képzése. 

Könyvtárhasználónak tekintjük azt, aki
például az online adatbázisainkat használja?
A könyvtárosok minden bizonnyal igen, de
ennél meglepõbb statisztikákkal szolgált
Dömsödy Andrea egy aktuális kutatása, mi-
szerint 302 tanuló (7–10. évfolyamos) és 172
andragógia, pedagógia szakos hallgató ezzel
a feltevéssel nem feltétlenül értett egyet. Ta-
lán az internetezõkben egyáltalán nem tuda-
tosul, hogy mely intézmény szolgáltatásait
veszik éppen igénybe? A könyvtárak „hibá-
ja”, hogy ezt nem tudatosították? 

Ugyanígy a megkérdezett tanulók és hall-
gatók szerint a használóknak nem kell bele-
szólniuk abba, hogy a könyvtár milyen do-
kumentumokat szerezzen be. Azt is csekély
mértékben gondolják, hogy érdemes lenne
egymásnak mûveket ajánlaniuk, véleménye-
iket megosztaniuk. Ennek ellenére a könyves
blogok és például a http://moly.hu könyves
közösségi oldal egyre nagyobb népszerûség-
nek örvendenek, az oldal, fejlesztõjének,
Nagy Bencének az információja szerint, je-
lenleg 25 ezer tagot számlál (közülük példá-
ul az elsõ legtöbbet értékelõ 2436 könyvet
értékelt eddig, a tizedik pedig 1255 könyvet
– http://moly.hu/tagok/toplistak 2011. 04.
05. 23.00). Felmerült kérdésként, hogy eb-
ben az esetben a hasonló célokkal induló
http://konyvtar.hu oldalhoz miért nem érke-
zik annyi kommentár? Azért mert késõbb in-
dult, vagy azért mert az emberekben benne
van a gátlás azzal szemben, hogy egy „kata-
lógusba” beleírjanak?

A kerekasztal-beszélgetés résztvevõi
mindannyian úgy gondolják, hogy az iskola
fenntartóinak és a legtöbb pedagógusnak is
meg kellene változtatnia hozzáállását az is-
kolai könyvtárakhoz. Mivel a 2007-es Nem-
zeti Alaptanterv szerint nem kifejezetten a
könyvtárosok feladata például az önmûvelés
igényének felkeltése vagy az egész életen át
tartó tanulás eszközeinek megismertetése,

✒✒    Habók Lilla

Hogyan neveljünk könyvtárhasználóvá? Pedagógia-Online 
kerekasztal-beszélgetés
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hanem ez minden pedagógus teendõi közé
tartozik, és ehhez a könyvtárosoknak „csak”
az eszközt, a tartalmat és a módszert kell
nyújtaniuk, akár minden tantárgyat színesít-
hetnének könyvtári kereséshez kapcsolódó
feladatokkal, versenyekkel. A könyvtár mû-
ködhetne forrásközpontként és „új” tanulási
környezetként. Ehhez viszont megfelelõ
anyagi támogatásra lenne szükség az iskola
részérõl, és arra, hogy a könyvtárosokat ne
terheljék legalább más feladatokkal. Illetve 
a legfontosabb, hogy a pedagógusoknak és a
könyvtárosoknak is nyitottnak kellene lenni-
ük egymás iránt.

A beszélgetés közben és utána a fórumon
is több pedagógus hozzászólt a témához. Mi-
lyen könyvtári blogokat lenne érdemes 
követniük, ahol számukra is aktuális infor-
mációkról olvashatnak? Milyen oldalon kap-
hatnak az internetes keresésrõl szakszerû 
tippeket? Mely könyvtárak profiljait érde-
mes követniük a közösségi médiában? Erre a
beszélgetésre felkért könyvtárosok tudtak
néhány tippet mondani, de a fórumozók vár-
ják a további javaslatokat.

Az IKT a könyvtárhasználóvá nevelés
szolgálatában fõ gondolata, hogy a könyvtá-
raknak pozicionálniuk kellene szerepüket az
internet világában. Tudatosítani, hogy a
könyvtárak hordozótól függetlenül foglal-
koznak az információval. Ennek megfelelõ-
en pedig az IKT eszközeit egyre fokozottab-
ban használni, és az online szolgáltatásokkal
egyre inkább jelen lenni. ■

Hivatkozások

• Dömsödy Andrea: IKT a könyvtárhasználóvá ne-
velés szolgálatában (összefoglaló blogbejegyzés):
<http://pedagogia-online.ning.com/profiles/blogs/
ikt-a-koenyvtarhasznalova>[2011.04.05.]
• IKT a könyvtárhasználóvá nevelés szolgálatában
prezentációja: <http://www.slideshare.net/
pedagogia-online/ikt-a-khasznnevelesben>
[2011.04.05.]
• Pedagógia-Online kurzus közössége: <http://
pedagogia-online.ning.com> [2011.04.05.]
• Pedagógia-Online kurzus közvetítései a Ustream
csatornán: <http://www.ustream.tv/user/
pedagogia-online>[2011.04.05.]

✒✒    Hock Zsuzsanna

A könyvtárosok világnapjától 
a könyvtári éjszakáig

A Veres Pálné Gimnázium több mint 140
éves történetét végigkíséri könyvtárának fej-
lõdése, formálódása. Ebben semmi egyedi
nincs, hiszen az országban számos iskolai
könyvtár dicsekedhet ezzel. Számunkra
megadatott azonban, hogy egy kiváló
könyvtáros, Gráberné Bõsze Klára vérbeli
kutatóként gyûjti egybe az iskolatörténetet
immár hosszú idõ óta. 

Szeptemberben, még az iskolai könyvtá-
rak hónapjához kötõdõen hirdettük meg azt
a könyvtári játékot, amelynek célja kettõs:
rendszeres könyvtárjárókká tenni s biztos
kézikönyvhasználatra „szoktatni” a diáko-
kat. Épp ennyire fontos a helyi értékek meg-
ismertetése, a lokálpatriotizmus, az iskolá-
hoz kötõdés élményének fejlesztése is.

A naponta változó kérdésekre a megfejté-
sek kézikönyvtárunk segítségével könnyen,
egy-két perc alatt megtalálhatók. Minden
napra jut egy jeles-neves esemény, akár egy
tanárunk, egy diákunk kapcsán.

Minden verseny lényege természetesen
az oktatás-nevelés, de elengedhetetlen eleme
a nyeremény is. A jó válaszokat „könyvtári
zsetonokkal” jutalmazzuk, amelyek bevált-
hatók év közben is, apróbb nyereményekre.
Ezek zsetonszámtól függõen változnak:
könyvek kölcsönzésére, egyéb szolgáltatá-
sokra, s a fõ díj egy könyvtári éjszaka, amely
száz zsetonnal ér fel. 



Az egyik legnevezetesebb, nagy zseton-
szerzési lehetõség április 14., a könyvtárosok
világnapja alkalmából megrendezett, egész
napos programsor volt. Az események már
korábban elindultak. Gráberné Bõsze Klára
és Murányi Adrienn kolléganõmmel tovább-
gondoltuk azokat a játékokat, amelyeket ma-
gunk készítettünk az elmúlt években, de ter-
mészetesen olvastuk, használtuk a könyvtá-
rosok szakmai lapjaiban megjelent írásokat
is. Köszönet érte azoknak a könyvtárosok-
nak, akik megvalósult ötleteiket közreadják, s
lehetõvé teszik a továbbgondolást!

Így hirdettük meg az egy tanár-egy olvas-
mány játékot, ahol szavazni lehetett, melyik
könyvet ki olvasta, ki ajánlja. A játék után a
listára került szépirodalmi alkotások kereset-
tek lettek, többet azonnal kölcsönözni szeret-
tek volna a lelkes diákok. A nap ezzel kezdõ-
dött, hiszen az iskola bejáratánál helyeztük
el a könyvek borítójának képeit, a szavazólá-
dával és a tanárok nevét betûrendben tartal-
mazó cédulákkal. Az eredményeket a nap vé-
gén összesítettük, s a legjobbak (nyolcvan,
hetven, hatvan százalékosok) ennek megfe-
lelõen magas zsetonszámot kaptak. Érdekes-
ség, hogy egy tanárnõ is kitöltötte a cédulát,
s mily érdekes, örömteli, megnyerte a
könyvtári éjszakát!

A szünetekben az iskola dolgozói közül a
könyvtár szakosokat tartalmazó kérdezz-fe-
lelek játékot lehetett megválaszolni. Úgy lát-
tuk, érdekes volt számukra, hogy nemcsak
mi hárman, a könyvtárban bírunk könyvtári
végzettséggel, hanem földrajz- és fizikataná-
ruk, valamint az igazgató asszony is kötõdik
ehhez a pályához. A kérdések fölkerültek a
honlapra, a továbbiakban is várjuk rájuk 
a válaszokat, akár elektronikus formában is,
így is lehet még zsetont gyûjteni. 

A nagyszünetben adtuk át az „Év leghû-
ségesebb könyvtárjárója” címet. Nem az év
olvasója, mert a cím idei tulajdonosa min-
dennap hosszú idõt tölt nálunk, de a köny-
vekkel még csak barátkozik. Ízlelgeti a betûk
világát.

Itt hirdettük meg azt a fotópályázatot,
ahová könyvtárunkról készült pillanatfelvé-
teleket várunk, amelyeket majd az idei nyári
tábor könyvtár-informatikai szaktáborában
fogunk feldolgozni.

Ugyancsak ezt az alkalmat ragadtuk meg
arra, hogy végzõs tanulóinknak felajánljuk a
könyvtári könyvek örökbefogadását. Az
örökbefogadók üzenhetnek az itt maradók-
nak a könyvekbe beírt sorokkal, s nevük föl-
kerül a falra. A könyveket pedig ismét lista
segítségével és kiállítás formájában is bemu-
tatjuk a diákoknak, tanároknak, kedvet adva
az olvasáshoz.

Az interneten keresztül lehetett szavazni a
diákoknak a TOP 10 könyvtárépületre,
könyvtárra. Itt természetesen nem a könyvtá-
rak szolgáltatásai, a kínált dokumentumállo-
mány, csupán a „külcsín” szerepelt. A képek
között a világ minden részérõl találtunk
könyvtárképeket, a hazaiak mellett. Nagy
öröm volt számunkra, hogy az elsõ helyet a
Szegedi Tudományegyetem József Attila Ta-
nulmányi és Információs Központja kapta
(részletek a www.vpg.hu/könyvtár linken ol-
vashatók).

A tanítás utánra idõzítettük azt a felolva-
sást, ahol a felolvasó személyét és a válasz-
tott mûvet kellett kitalálniuk a diákoknak.
Oporné Fodor Mária igazgató asszony vál-
lalta ezt a feladatot. Nehéz volt a diákok szá-
mára észrevétlenül „belopni” a paraván mö-
gé. Szép számmal jöttek érdeklõdõk, akik 
bizony rövid idõ alatt kitalálták a személyt.
Így a jutalmat, az ehetõ könyvet közösen fo-
gyasztották el a diákok. Az alkotás (Kertész
Erzsébet: Zöldfa utca 38., Veres Pálné életraj-
zi regénye) megfejtõje kapta a száz zsetont, s
került be azok közé, akik a tanév utolsó heté-
ben egy éjszakát a könyvtárban tölthetnek já-
tékkal, s természetesen könyvekkel, könyvtá-
rosokkal. ■
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2011. április 15-én a Magyar Országos Le-
véltár Bécsi kapu téri épületében bemutatták
Bél Mátyás (1684–1749) Notitia Hungariae
novae historico geographica címû monu-
mentális munkája kritikai kiadásának elsõ,
Árva és Trencsén vármegyét leíró kötetét. 
A Tóth Gergely, Glück László és Gõzsy Zol-
tán szerkesztõi és szöveggondozói munkájá-
nak köszönhetõen elkészült mû az MTA 
Történettudományi Intézete és az országos
levéltár kiadásában, a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával, háromszáz példányban,
latin nyelvû jegyzetanyaggal és angol elõ-
szóval látott napvilágot. Bél Mátyás fõ 
mûvének keletkezéstörténetét és utóéletét
Molnár Antal, a történettudományi intézet
osztályvezetõje, a kiadással kapcsolatos fõbb
problémákat Tóth Gergely foglalta össze.

A Notitia korában egyedülálló kísérlet
volt arra, hogy egyetlen szerzõ az államisme-
reti iskola modern módszereivel, széles mun-

katársi gárdára támaszkodva, szigorú – álta-
lános és különös részre bomló – szerkezetben
Magyarország összes városáról, mezõvárosá-
ról, falváról és váráról részletes jellemzést
adjon. Az elkészült harminchét megye- és
egy kerületi leírásból – a teljes mû szerkeze-
tét felvázoló Prodromushoz csatolt „minta-
megyével” együtt – tizenegy jelent meg a
szerzõ életében. Abban, hogy a továbbiak ki-
adása majd’ három évszázadot váratott magá-
ra, több tényezõ játszott szerepet.

Az egyik, hogy Bél Mátyás hagyatéka
szétszóródott; özvegyére és legtehetségesebb
fiára, Bél Károly Andrásra hagyott kéziratai
végül öt különbözõ gyûjteménybe kerültek
be. A másik, hogy egyazon megyérõl gyak-
ran vegyes színvonalú, eltérõ készültségi fo-
kon lévõ kéziratok (feljegyzések, vázlatok,
tisztázatok) maradtak fent. A könnyen olvas-
ható és igen népszerû, a magyar nyelvû ki-
adásokhoz alapszövegül szívesen használt
Gyurikovits-féle átiratok inkább parafrázi-
sok, mint hiteles másolatok: bizonyos szö-
vegrészeket hûen közölnek, másokat teljesen
elhagynak. A vázoltak miatt senki nem vál-
lalkozott a kéziratrengeteg áttekintésére, a fi-
lológiai problémák tisztázására és az eredeti
forrás teljes kiadására. Könyvtárak, múzeu-
mok és levéltárak kiadásában több tucat kü-
lönbözõ részfordítás jelent meg, általában 
a helytörténeti kutatások segítése céljából. 
A kritikai kiadáshoz ezért – Bél idõközben
kiadott, több mint kilencszáz tételbõl álló le-
velezésének segítségével – mindenekelõtt
katalogizálni kellett a Notitia fennmaradt
kéziratait, felmérni állapotukat, összeállítani
családfájukat. Ezt a hatalmas munkát végez-
te el Tóth Gergely kétkötetes, 2008-ban meg-
védett doktori disszertációjában.

A XVIII. századi hivatkozási gyakorlat
esetlegességei miatt nagy nehézséget okozott
a Bél Mátyás által felhasznált mûvek azono-
sítása. Végül több mint száz, javarészt külföl-

S z e m l e

✒✒    Rózsa Dávid

Egy remekmû újjászületése
Bél Mátyás Notitiájának kritikai kiadása



di forrást sikerült azonosítani. Mint Tóth
Gergely kifejtette, mindkét megyeleírás gaz-
dag néprajzi és gazdaságföldrajzi anyagot
tartalmaz, de törzsanyagukat a történeti rész
képviseli: Árva esetében a Thurzók család-
története, Trencsén esetében a városé. A kö-
zölt oklevelek között nóvumok éppúgy akad-
nak, mint a korábban publikáltaknál jobb 
minõségû másolatok. Ezekben a fejezetekben
megmutatkoznak az eddig inkább forráski-
adóként ismert Bél Mátyás történetírói eré-
nyei. A mû tehát nemcsak pótolhatatlan adat-
tár, hanem kiváló olvasmány is egyben.

A kötet tipográfiája igazodik Bél instruk-
cióihoz és a tizennyolcadik századi kiadáso-
kéhoz. Kéziratvariánst csak tartalmi eltérés
esetén közöl. A tárgyi jegyzetek a legfonto-
sabb problémákra koncentrálnak.

A sorozat következõ – Sopron, Vas,
Veszprém és Zala jellemzését nyújtó – köte-
téhez rövid megyeleírásokat és a települése-
ket, utakat, nemzetiségi és vallási adatokat
feltüntetõ térképeket csatolnak majd.

Zárszavában Reisz T. Csaba levéltári fõ-
igazgató kifejezte abbéli reményét, hogy a
Notitia kritikai kiadása után a mû egyszer
magyarul is hozzáférhetõvé válik az érdeklõ-
dõk számára. Tervezik jelen kötet szlovákiai
és bécsi bemutatását, a folytatásra pedig a ki-
adók biztosítani kívánják a kedvezményes
elõfizetés lehetõségét. ■
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A Rákóczi-induló
Kamarakiállítás 
az Országos Széchényi 
Könyvtár Zenemûtárának 
folyosóján és olvasótermében 
(2011. június 14–2011. december 22.)

A Rákóczi-szabadságharc 300 éves, il-
letve Liszt Ferenc születése 200 éves év-
fordulójához kapcsolódva a kiállítás a
XIX. század egyik szimbolikus nemzeti
dallama, a Rákóczi-induló történetét te-
kinti át. 

Látogatóink megtudhatják, mi kap-
csolja éppen Rákóczi nevéhez ezt az in-
dulót, kit tekinthetünk a dallam szerzõ-
jének, miért kellett Liszt Ferenc elsõ Rá-
kóczi-feldolgozásának Erkel Ferenc le-
jegyzésében megjelennie, s milyen úton
került Berlioz nevezetes hangszerelésé-
nek eredeti partitúrája éppen az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár gyûjteményé-
be.

Kuriózumként pedig figyelmükbe
ajánljuk a hangszeres indulódallamra
utólag „ráhúzott” hét különféle szöve-
get, amelyek az olvasótermi vitrinekben
láthatók, és híven tükrözik a politikai
helyzet mindenkori változásait is.

Bõvebb információ: 
Bóka B. László

sajtóreferens, szóvivõ
06 70 703 1467
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Sajtóközlemény
Hazatér a nagyváradi színház épületében
talált „idõkapszula” 

Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai által
restaurált úgynevezett nagyváradi „idõkapszula”
anyaga 2011. május 22-én hazatért. 

Az iratok a Festum Varadinum ünnepi hét záró-
napján kerültek ünnepélyes keretek közt átadásra a
felújított színházépületben, ahol az érdeklõdõk egy
kamarakiállításon is megcsodálhatták. A visszaér-
kezés kapcsán egy kerekasztal-beszélgetést is szer-
veztek, amelyen dr. Boka László tudományos igaz-
gató és Tóth Zsuzsanna szakrestaurátor (az OSZK
képviseletében), illetve Bíró Rozália alpolgármes-
ter asszony és Nagy Béla színháztörténész vettek
részt.

Az iratokat a Nagyváradi Színház letétbe adja a
Körösvidéki Múzeumnak, miközben a hasonmás a
színházban kiállítva marad!

Az OSZK Színháztörténeti tárába egy másolat
kerül a kapszulában talált dokumentumokról, ily
módon biztosítva a magyar kultúrtörténet e szeleté-
nek kutathatóságát Magyarországon is.

A lelet tartalma

5 papírdokumentum (Sorrendjük belülrõl kifelé:
A színház építésre felügyelõ bizottság; Nagyvárad
város színügyi bizottsága; Nagyvárad thj. város
törvényhatósági bizottsági tagjainak névsora az
1900 évre; Nagyvárad város tanácsa az 1900 év ok-
tóber havában; Jegyzõkönyv.)

1 pergamen Díszoklevél

Mindez összefogva egy borítólapban, piros-fe-
hér-zöld sodrott cérnaszalaggal átkötve, viaszpe-
cséttel lezárva. Különbözõ nobilitások, bizottságok
és a városi tanácsosok, vagyis a színház szellemi és
anyagi megteremtõinek névsora mellett a szelencé-
ben elhelyezték a díszközgyûlés 25 oldalas Jegyzõ-
könyvét is, a lelet leginkább figyelemre méltó do-
kumentumát. 

Ez, mint kiderült az ünnepi események meneté-
nek természetszerû megörökítése és dr. Bulyovszky
József egykori polgármester indítványának elfo-
gadása, illetve rögzítése mellett két ünnepélyes be-
szédet is szó szerint közöl: dr. Hoványi Gézáét, 
a Színügyi Bizottság elnökéét és Rádl Ödönét, a
Szigligeti Társaság elnökéét! Elõbbi a teátrum épí-
tésének elõzményeit, illetve Biharvármegye erõfe-
szítéseit foglalja össze, vagyis „ a szinház építése
kérdésében folytatott majdnem 100 éves szó és toll
harcznak” történetét. Utóbbi a jeles nap kulturális
jelentõségét, valamint a színház nemzeti kultúrát él-
tetõ erejét, szerepét hangsúlyozza, mint „a nemzeti
eszme terjesztésének, a nemzeti nyelv és irodalom
kifejlesztésének egyik eszköze”.

A restaurálásról

A nedvességtõl és a penésztõl a papírok törékennyé
és hiányossá váltak, a rajtuk lévõ írás majdhogynem
olvashatatlanná halványodott. A pergamen oklevél-
rõl a nedvesség hatására az írás gyakorlatilag letö-
rölhetõvé vált. 

A restaurálás során a rendkívül rossz állapotú
papír-dokumentumok anyagának megerõsítése és
kiegészítése volt az elsõdleges cél, lehetõség szerint
minél hûbben megõrizve, de nem megváltoztatva a
rajta lévõ írást. Az iratok mindegyike úgynevezett
diósgyõri szabvány 2-es papírból készült, merített
vízjelei ma is jól láthatók. A bordázatlan, kézi me-
rített papírlapok széle szabálytalan, ezért a kiegé-
szített lapokon a merített szélt is rekonstruálni kel-
lett.

A pergamen oklevél restaurálásakor a fõ feladat
a leporló írás rögzítése volt. A rajta lévõ szöveget
aranyozással és színes festéssel díszítették. Az ara-
nyozás nem valódi arannyal, hanem réztartalmú
festékkel történt. 

A zárkõ tartalmát ért nedvesség hatására e fes-
ték réztartalma elkorrodált, színe zöldre változott, a
korrózió részben a pergamen túloldalára vándorolt.
Az oklevél sárgás színû pergamen anyagát eredeti-
leg mázolt réteggel tették hófehérré. A nedvesség és
a penészgombák károsító hatására a mázanyag kö-
tõanyaga teljesen lebomlott.

A papíranyag állapotára jellemzõ volt, hogy 
a legkisebb mozgatásra, már az iratcsomó enyhe ki-
simítására is darabok töredeztek és szakadtak le a
lapszélekrõl. A lapok felületének nagy részét pe-
nésztelepek, por és a fémdoboz korróziós termékei
borították. A penészrétegek alatt a papír elszínezõ-
dött, számos helyen átlyukadt. 

Mivel a penésztelepek aktívak voltak az elsõ
feladat a papíranyag fertõtlenítése volt, ami biopro-
tektív fülkében, levegõfüggöny mögött történt. 
A fertõtlenítés részeként elõször a lapokat vastag
rétegként fedõ lesöpörhetõ penész eltávolítása tör-
tént meg, hogy a fertõtlenítõszer ne oldja és kösse a
penész és az egyéb felületi szennyezõdéseket a pa-
pírhoz. 

A konzerválási folyamat során sikerült a lapokat
különválasztani érdemi információvesztés nélkül,
ezt követhette a tisztítás és mosás hosszadalmasabb
fázisa, majd a lapszélek megerõsítése, végül újraön-
tése. 

Ezt követõen, illetve részben ezzel párhuzamo-
san indult meg a már kockázat nélkül kézbe vehetõ
lapok tartalmának felfedése, átirata. ■

További információk:
Bóka B. László

sajtóreferens
06 70 703 1467

Tu d j o n  r ó l a
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