
– noha nyilván ez is szóba kerül majd –, ha-
nem minden más. A természettudományok-
tól a testnevelésig, a társadalomtudománytól
a vizuális kultúráig és a zeneoktatásig. 
Vagyis a konferenciánk éppen a szépirodal-
mon kívüli területek olvasásfejlesztõ hatásá-
ra, a felfedezõ, információszerzõ olvasási
stratégiákra, s azon belül is a fõként termé-
szet- és társadalomtudományi tantárgyak
ilyen jellegû szerepére koncentrál. 

A kétszer félnaposra tervezett szakmai
programban péntek délután (május 13.) ple-
náris elõadások sorát hallgatjuk és vitatjuk
majd meg, szombat délelõtt pedig (május
14.) 8.30 és 13.00 között a szekciókban
folytatjuk a téma kifejtését. Szakmai progra-
munkra fõként gyakorló pedagógusok és
könyvtárosok jó gyakorlatának, kísérletei-
nek bemutatását várjuk. Az említett fõ 
témán belül az alábbi témakörökben lehet
elõadással, szekciószervezési javaslattal je-
lentkezni:

1. A NAT, a kormányrendeletek, tanter-
vek szövegértéssel kapcsolatos irányelvei
2. Olvasásfejlesztés és tehetséggondozás
3. Olvasásfejlesztés, szakszöveg olvasása
– a szakórákon
4. A könyvtár szerepe az olvasásfejlesz-
tésben (szakkönyvek, szakfolyóiratok,
internet)
5. Mérések, teszteljárások, kutatásmód-
szertan
6. Sikeres fejlesztési módszerek az isko-
lán kívül
7. Olvasásfejlesztés és szakképzés

Az elõadások 20 percesek. Az elõadáso-
kon túl – érdeklõdés esetén – lehetõséget
szeretnénk nyújtani minden pedagógusnak
és könyvtárosnak, hogy amennyiben kipró-
bált, sikeres olvasásfejlesztési módszerrõl
szeretne hírt adni, ezt mûhelymunka keretén
belül megtehesse. 

Jelentkezés és tartalmi kivonatok 

A jelentkezés feltétele a téma, az elõadás
vagy mûhelymunka címe, max. fél oldalas
(900 karakteres) összefoglaló leírása. A je-
lentkezések beérkezésének határideje:
2010. február 10., a jelentkezéseket a kon-
ferencia.hunra@gmail.com címre várjuk.
Az e-mail üzenetrészében a következõ ada-
tokat kérjük megadni: név, munkahely, 
e-mail cím, postacím, telefonszám, továbbá
elõadási szándék esetén az elõadás címe. Az
elõadás vagy mûhelymunka tartalmi kivona-
tát névtelenül kell az üzenethez csatolni MS-
Word és PDF formátumban. Az elfogadott
elõadások és mûhelymunkák tartalmi kivo-
natai legkésõbb 2010. március 1-jétõl lesz-
nek láthatók  (www.hunra.hu). Az elõadókat
az elbírálásról e-mailben is értesítjük.

Részvételi díj

A részvételi díj pontos összegérõl 2011 ele-
jén adunk tájékoztatást. A Magyar Olvasás-
társaság (HUNRA) tagjai kedvezmé-
nyekben részesülnek. A részvételi költségek
befizetésének határideje: 2011. március 20. 

További információk 

A plenáris elõadásokról, a konferencia prog-
ramjáról és a szálláslehetõségekrõl 2011. ja-
nuár végén, második körlevelünkben fogunk
pontosabb információval szolgálni. 

A konferencia válogatott anyagát lehetõ-
ségeink szerint tanulmánykötetben fogjuk
publikálni.

A konferencia szervezõbizottságának
tagjai: Borosné Jakab Edit, Fûzfa Balázs,
Imre Angéla, Köntös Nelli, Nagy Attila,
Pallósiné Toldi Márta. 

Szeretettel várjuk Szombathelyen 2011
májusában! ■
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Tízéves a Wikipedia

Az Országos Széchényi Könyvtár díszter-
mében ünnepelte tizedik születésnapját a
világ legnagyobb, szabadon szerkeszthetõ
online enciklopédiája, a Wikipedia. 

Az angol nyelvû Wikipedia tízéves,
annak magyar változata még csak nyolc. 
A budapesti ünnepségre eljött Frank
Schulenburg, az enciklopédiát üzemeltetõ
Wikimedia Foundation 64 fizetett alkalma-
zottjának egyike.

Vizi E. Szilveszter, a tudományos
akadémia volt elnöke is részt vett az
eseményen: szerinte a Wikipedia az
emberiség közös memóriája, csak épp
érzelemmentes, ugyanakkor sajátos
demokráciát biztosít.

Gervai Péter magyar Wikipedia-alapító
elmondta: a kezdetekben úgy gondolta,
hogy a Wikipedia egy „lexikon a senkinek”,
amikor a magyar szájton nem volt se
szerzõ, se olvasó, és nem úgy tûnt, hogy
valaha is lesz. Ma itthon nagyjából 600
aktív szerkesztõ van (õk azok, akik legalább
ötször szerkesztettek), és 180 ezer szó-
cikkével a hu.wikipedia.org a tizenhetedik
legterjedelmesebb a különbözõ nyelvû vál-
tozatok között.

(index.hu)

Ég és Föld az OSZK-ban

Nyomtatott magyar föld- és éggömbökbõl,
valamint Vaszary János iparmûvészeti
munkáiból nyílik kiállítás a magyar kultúra
napján az Országos Széchényi Könyvtárban. 

A kiállítás fókuszában az a két
nagyméretû, pasztellkrétával készült kárpit-
terv áll, amelyek nemrég kerültek elõ az
Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és
Kisnyomtatványtárából. A mostanáig
ismeretlen, eredeti mûveket a közönség a
megvalósult szõnyegekkel együtt tekinthet-
né meg, amelyek az Iparmûvészeti Múzeum
gyûjteményét gazdagítják.

A két szõnyeg és terveik mellett a kiál-
lítás bemutatja Vaszary János plakátjait és
az általa illusztrált kiadványokat – felhívva
a figyelmet alkalmazott grafikusi
munkásságára is.
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A cipõgombolótól 
a vaskályháig
Mûszaki mûremekek 

a 19–20. század fordulóján

Az Országos Széchényi Könyvtár 
Plakát- és Kisnyomtatványtárának
kamarakiállítása címéhez hûen remekbe
szabott ipari termékek világába vezeti 
el látogatóit. A tár gyûjteményébõl szár-
mazó  szöveges és képi dokumentumok
ízelítõt adnak a századforduló 
magyarországi iparának történetébõl 
és termékeibõl.
Az illusztrált katalógusok, árjegyzékek,
számolócédulák, képeslapok és 
gyönyörû plakátok segítségével 
különféle gépek, használati tárgyak, 
eszközök mutatkoznak be a törpéktõl az
óriásokig. Az érdeklõdõk találkozhatnak
például kulccsal, látcsõvel, gázhûtõszek-
rénnyel, különféle márkájú írógépekkel
és vaskályhákkal, mezõgazdasági és
ipari nagygépekkel, sõt még díszes 
kerítéssel és motorkerékpárral is.

A nyomtatott seregszemlét számítógépes
„vetítés” és az MMKM Öntödei Múzeu-
mából kölcsönzött tárgyak színesítik.
A kamarakiállítás június 11-ig tekinthe-
tõ meg az OSZK Plakát- és Kisnyomtat-
ványtára elõtti kiállítótérben. ■



Kiállítások a Somogyi-könyvtárban 
Anno 1911 – Csáth Géza rajzai

Két kiállítás is nyílt a Somogyi Könyvtárban
január 13-án: az Anno 1911 – százéves törté-
netek, valamint a könyvbemutatóval egybe-
kötött Csáth Géza-kiállítás a könyvtár elsõ
emeleti olvasótermében látható.

Az Anno 1911 a száz évvel ezelõtti ese-
ményeket elevenít fel korabeli újságok, fény-
képek, plakátok és képeslapok, valamint je-
lenkori történeti könyvek segítségével. 
A nagyvilágban történtek mellett tájékozód-
hatunk az 1911-es év felfedezéseirõl és tudo-
mány-technikai, valamint sporteseményei-
rõl. 

A nemzetközi kiállítások után végig-
követhetjük a magyarországi fordulatokat,
pesti pillanatképeket és a divat akkori állását. 
A mûvészeti alkotások és naptárak bemuta-
tását a szegedi történelmi és városi pillanat-
képek folytatják. 

Megtudhatjuk, hányféle hírlap közül le-
hetett ekkoriban választani, és milyen jeles
személyiségek – politikusok, mûvészek – él-
tek, tanultak és dolgoztak Szegeden és Sze-
gedért, vagy látogattak el ide.

Csáth Géza Páciensek könyve címû orvo-
si naplójában található, eddig kiadatlan raj-
zai tekinthetõek meg a Somogyi-könyvtár 
elsõ emeleti folyóirat-olvasójában. 

A lapok fejlécét díszítõ rajzokból a Sza-
badkai Városi Könyvtár állított össze egy kö-
tetre valót – amelyet január 13-án mutattak
be, a megnyitóval egy idõben –, ezeket a 
Szabadkai Városi Múzeumban õrzött rajzfü-
zetben található grafikák egészítik ki a kiál-
lítás anyagává. 

Az éppen Földesen praktizáló belgyó-
gyász-idegorvos-tüdõgyógyász rajzainak
egy része már láthatóan tükrözi Csáth ópi-
umfüggõségét, mégsem odavetett firkákról
van szó. A gondosan és részletesen megraj-
zolt képek jellegzetes, élénk színekkel kiszí-
nezett és majdhogynem történetet elmondó
jellegét a rajzok melletti Csáth-szövegek
hangsúlyozzák.

Az Anno 1911 február 23-áig, a Csáth
Géza-kiállítás január végéig tekinthetõ meg. 

(www.delmagyar.hu)
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…mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc…

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Balassi Kiadó közös gondo-
zásában megjelent „…mint az gyümölczös és termett zölöveszszöc…”
Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére címû könyv 
/szerk. Stemler Ágnes és Varga Bernadett, Budapest, Balassi Kiadó–
OSZK, 2010, 384 p., 3000 Ft
(az intézmény munkatársainak kedvezményes áron: 2700 Ft)

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös gondozásában új sorozat
indult Bibliotheca Scientiae et Artis címmel, amelynek elsõ kötete Érték és Értelmezés
(szerk. Boka László és Sirató Ildikó, Budapest, Gondolat–OSZK, 2010, 312 p., 3900 Ft)
most jelent meg.

Az új sorozat az Országos Széchényi Könyvtár által évente rendezett Tudományos Ülésszak
elhangzott elõadásainak válogatott, szerkesztett anyagát adja közre. 



Per Olov Enquist és az EU 
a 2011-es könyvfesztivál 
középpontjában

Minden eddiginél na-
gyobb szabású program-
mal kecsegtet az április
14–17. között megrende-
zésre kerülõ XVIII. Nem-
zetközi Budapesti Könyv-
fesztivál. A díszvendég
idén nem egyetlen ország,
hanem maga az Európai
Unió lesz. A Budapest
Nagydíjat átvevõ világhí-
rû svéd író, Per Olov

Enquist mellett számos kiváló külföldi szer-
zõt lát Magyarország vendégül.

Zentai Péter László, a Magyar Könyv-
kiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének
igazgatója elmondta, hogy a soros magyar
EU-s elnökség apropójából döntöttek úgy,
hogy idén nemcsak egy országot mutatnak
be a magyar közönségnek, hanem az EU
összes tagállamának irodalma bemutatkozási
lehetõséget kap. „Eddig még sehol Európá-
ban nem volt erre példa” – mondta Zentai
Péter László. „A saját, sikeres korábbi ta-
pasztalatainkból indultunk ki, hiszen az Eu-
rópai Elsõkönyvesek Fesztiválját évrõl évre
megrendezzük. A könyvfesztivál idején zajló
különleges esemény keretében 18–20 or-
szágból érkeznek hozzánk fiatal, elsõköny-
ves szerzõk, és számos szakmai rendezvény
és bemutatkozás mellett rengeteg hasznos ki-
adói kapcsolatot szerezhetnek. Ezek mellé a
szerzõk mellé érkeznek majd meg a külön
meghívott írók, így minden eddiginél színe-
sebb programmal várjuk majd az olvasókat a
Millenárison.”

A Márai-program kiemelt célja a kortárs
magyar irodalom és a gyermekirodalom nép-
szerûsítése, de a támogatást klasszikusokra
is költhetik majd a könyvtárak - mondta a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium fõtanácso-
sa, Lakatos Mihály az mr1-Kossuth Rádió-
nak. Mivel a könyvtárak állománya hiányos,
ezért a kormányzat nem tett megkötéseket.
Az egymilliárd forintból majdnem hatszáz
hazai és negyvennyolc határon túli könyvtár

kaphat támogatást. A könyvtárak ötszáz mû-
bõl válogathatnak majd. A kötetek címeit tar-
talmazó listát azok a kollégiumok állítják
össze a kiadók javaslatai alapján, amelyek-
ben a kiadók, az írószövetségek, a miniszté-
rium és más szakmai szervezetek is képvisel-
tetik magukat. A szakminisztérium fõtaná-
csosa, Lakatos Mihály úgy tájékoztatott,
hogy Réthelyi Miklós tárcavezetõ a hét vé-
gén átadja a kollégiumok megbízólevelét,
így várhatóan márciusra már ismert lesz az
érintett mûvek címjegyzéke.

(litera.hu)

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. január38

Per Olov Enquist

„Már
megint kifõz-

tek valamit!" – nyit be
a könyvtár konyhájába Lilihip,

majd elfoglalja a sarokban lévõ kis-
asztalt. Vígan dudorászva rendezgeti
munkaeszközeit, a mikrofont, a magnót, tol-
lait. Vár. Többen tudni vélik, hogy megbízásból
összeesküvés-elméleteket gyárt, mindez persze csak
szóbeszéd.
Az igazságot egyedül a könyvtár gasztrobloggere, Le
Kavar de Lazannya tudja. Õ azonban most világkö-
rüli úton van. Bár a lacikonyhát semmi pénzért nem
cserélné másra, most mégis tanulmányútra küldték.
Tájföldön itatja az egereket. Bezzeg eközben itthon

szabad a vásár! A gazda távollétében életre kelt a
hûtõszekrény: minden mozog, zizeg benne, a

helyzet és a tejes doboz is robbanásig feszült.
Itt valami bûzlik. Vagy Dániában?

Szunyót nem zavarja a hûtõ tartalma, feltor-
názta magát a tetejére és békében boldogabb

jövõrõl álmodozik. Magát mély meditációs álla-
potba juttatta, mantrázik: „Ha valami nem sike-
rül, az nem sikertelenség: ott kezdõdik a munka.”
– mormolja. Közben benépesült a konyha, a déli
harangszó és az emésztõnedvek összhangzattana
bevonzotta a közalkalmazottakat, mint a pozitív
gondolkodás az új barátokat.
Éhenkórász Koszta kerekasztal mellett
gyõzködte kollégáját, Tömörkét. – „Én
teljes mellszélességgel HAS párti
vagyok!” – „Nem politizálunk!” –
ugrott közéjük Gyönyörke. 



Pofazacskó. Kocsis Zsivka képregénye a www.oik.hu-n (1–2. rész)


