
A KSH Könyvtár 2010-ben megújult kö-
zösségi terében, a Bibó István-teremben
rendszeresen szervez könyvbemutatókat, is-
meretterjesztõ elõadásokat, szakmai progra-
mokat, könyvtár- és adatbázis-bemutatókat.
E rendezvényekkel a könyvtár igyekszik tük-
rözni az állományában és szolgáltatásaiban
is egymás mellett megjelenõ szakmai és köz-
mûvelõdési tartalmakat. Ezt a sokszínû kíná-
latot 2011 decemberétõl egységesen Könyv-
tári esték címen kezdte az intézmény népsze-
rûsíteni. Az elmúlt hónapokban a könyvtár
több sikeres programot is magáénak tudha-
tott. 

2011. november 21-én a könyvtár munka-
társának, Lelkes Györgynek a könyvbemuta-
tója zajlott. A Magyar helységnév-azonosító
szótár harmadik kiadása a KSH Könyvtár és
az Argumentum Kiadó közös gondozásában
jelent meg. A szerzõ közel három és fél évti-
zedes gyûjtõmunkáját összefoglaló szótár
sok tekintetben felülmúlja elõdeit. A kötet a
magyarok lakta 15 ezer település 80 ezer
névváltozatát tartalmazza; segítségével képet
kaphatunk nemcsak egy-egy település név-
változásairól, hanem a magyarok arányáról
és a felekezeti adatokról is. A magyar törté-
nelem és a régió etnikai sokszínûségének
eredményeképp a könyvhöz tíz nyelven kel-
lett mutatókat készíteni. A kötetet két akadé-
mikus, Klinghammer István földrajztudós és
Solymosi László történész méltatta, a szerzõ
pedig beszámolt mûve szerkesztési munká-
latairól, az új kiadás újdonságairól és az el-
múlt évtizedek tevékenységérõl. 

2011. november 28-án „bohémisták” lá-
togattak a könyvtárba. A KSH vezetõ fõtaná-
csosa, Holka László hivatali munkája mellett
a Prágai házjegyek címû kötet szövegének is
szerzõje. A Bohemia Baráti Kör rendezvénye
egyfajta „roadshow”-ként szerte Magyaror-
szágon már több helyszínen népszerûsítette a
kiadványokat és a cseh kultúrát. A program
keretében nemcsak a Prágai házjegyek, ha-
nem Václav Ctvrtek – Gyulai Líviusz illuszt-
rációival megjelent – Pajzán mesék és cso-
dák címû könyve is bemutatásra került. 
A kellemes beszélgetést felolvasások, visz-
szaemlékezések színesítették, illetve a prog-
ramhoz csatlakozott a könyvtárban Gyulai
Líviusz és Zachár Ottó kiállítása. 

2011 decemberében a Mikulás látogatott
el a könyvtárba, aki a gyerekeknek hozott
ajándékokat. A felnõttek – bár nekik nem ju-
tott az ajándékcsomagokból – együtt énekel-
ték a kisebbekkel a megbecsült vendég hívá-
sára szolgáló dalokat. Az ünnepek hangulatát
Sziva Vera ikonfestõ alkotásai is erõsítették,
amelyek egyben a könyvtár történetének ed-
digi legnépszerûbb kiállítását alkották. 
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2012. január 23-án Faragó Tamás, a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
tartott elõadást a II. József által szervezett el-
sõ magyarországi népszámlálásról Egy 225
évvel ezelõtti népszámlálás néhány demog-
ráfiai tanulsága címmel. A könyvtár és a
Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatör-
téneti Szakosztálya által közösen szervezett
program elsõsorban demográfusokat, törté-
nészeket vonzott. Az elõadás a fennmaradt
források és az összeírás módszereinek ismer-
tetése mellett az adatok elemzésével elsõsor-
ban a történeti sajátosságokból fakadó terü-
leti különbségekre hívta fel a figyelmet. 
A program zárásaként szakmai beszélgetés
alakult ki az elõadó, a felkért szakértõk és a
közönség között. 

2012. január 30-án a KSH Népességtudo-
mányi Kutatóintézetének munkatársa, Tóth
Pál Péter volt a fõszereplõ. Új könyvének, a
Népességfejlõdés és magyarság címû kötet-
nek a bemutatójára közel hetven ember láto-
gatott a könyvtárba. A könyvben tárgyalt
eredményeket Orosz István történész-akadé-

mikus és Enyedi György földrajztudós-aka-
démikus ismertette a rendkívül érdeklõdõ
közönségnek. A magyar népesség demográ-
fiai katasztrófáit és vándorlási tendenciáit
bemutató kötet 2011 végén jelent meg a
Gondolat Kiadó gondozásában. 

A KSH Könyvtár országos szakkönyvtár-
ként a statisztika, a demográfia és társtudo-
mányaik egyik legfontosabb szakirodalmi
bázisa. Emellett azonban kötelespéldány-
jogosultságának köszönhetõen minden ér-
deklõdési kör számára képes olvasnivalót
biztosítani, legyen szó útikönyvekrõl vagy
képregényekrõl. Ez a kettõség – más-más
célközönséget vonzva – jól megfér egy-
más mellett a könyvtár mindennapi életében
és rendszeres rendezvényeiben is. A közeljö-
võben tervezett programok között statiszti-
katörténeti elõadások, író-olvasó találkozók
és gimnazistáknak szóló könyvtárbemutatók
egyaránt szerepelnek. ■
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