
Hatvan évvel ezelõtt, 1952. október 
26-án nyílt meg Miskolcon a megyei
könyvtár a volt Kereskedelmi és Iparka-
mara épületében, a mai MTA-székház-
ban. Az évforduló alkalmából október
15-én szakmai konferenciát rendeztek a
könyvtárban, itt mutatták be az intéz-
mény történetét feldolgozó új kötetet, va-
lamint az erre az alkalomra készült kiál-
lítást, és emléktáblát avattak az eredeti,
Szabadság téri épület földszintjén. 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv-
tár fennállásának hatvanadik évfordulója
alkalmából rendezett szakmai tanácsko-
zás apropóját a múlt adta, de az elõadá-
sok leginkább a jövõrõl szóltak, hiszen
nagy változások elõtt áll a hazai könyv-
tárügy, az új törvényi szabályozásnak, a
fenntartóváltozásnak megfelelõen 2013. 

január 1-jétõl új korszak kezdõdik a me-
gyei könyvtárak életében. Ezért a miskol-
ci tanácskozás meghívott elõadói is elsõ-
sorban az átalakulásról, a várható válto-
zásokról beszéltek. Ramháb Mária, a
kecskeméti Katona József Könyvtár igaz-
gatója, a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer megújulási törekvéseit mutatta
be, Rónai Iván, az Emberi Erõforrások
Minisztériuma Közgyûjteményi Fõosztá-
lyának vezetõhelyettese pedig A megyei
könyvtárak mûködése 2013. január 1-jé-
tõl – a törvénymódosítás tükrében cím-
mel tartott elõadást.

Erre az alkalomra jelent meg – a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával –
a Venyigéné Makrányi Margit és Prókai
Margit által szerkesztett, 60 év a Megyei
Könyvtár életébõl címû kötet, mûfaji
megjelölése szerint könyvtártörténeti
kolligátum. A sok-sok színes képpel, do-
kumentummásolatokkal illusztrált kiad-
ványt Prókai Margit, a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár igazgatója mutatta be a
születésnapi tanácskozás résztvevõinek. 

A 60 év a Megyei Könyvtár életébõl
címû kötet már szerepelt azon a kiállítá-
son is – az intézmény saját kiadványai
között –, amely szintén erre az alkalomra
készült. A tizenkét vitrinben a könyvtár
történetének emlékei mellett helyet kap-
tak az egyes részlegek munkáját bemuta-
tó fotók, emléktárgyak, különleges kiad-
ványok is. 

Az utóbbi években – az õszi országos
könyvtári napok rendezvényeihez csatla-
kozva – a II. Rákóczi Ferenc Megyei
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Konferencia, könyv, könyvtár, kiállítás a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár fennállásának 60. évfordulóján

✒✒    Filip Gabriella

Fotók: Petrigán György



Könyvtár egy-egy októberi napon szak-
mai kirándulásra hívta a megyében dol-
gozó kollégákat. Az idei, hetedik találko-
zó Miskolcon, a megyei könyvtár szüle-
tésnapi ünnepségén volt. Ekkor köszön-
tötték a nyugdíjba vonuló kollégákat, és
azokat, akik 35-40 éve szolgálják telepü-
lésükön az olvasókat. Elismerõ oklevelet
kapott több évtizedes szakmai munkájá-
ért: Bukta Imréné (Egressy Béni Városi
Könyvtár, Kazincbarcika); Fûrész Ist-
vánné (Városi Könyvtár, Mezõkeresztes);
Mitróné Kádár Éva (Községi és Iskolai
Könyvtár, Krasznokvajda); Czinke Ilona
(Ózdi Mûvelõdési Intézmények Városi
Könyvtár); Siposné Bodnár Mária (Váro-
si Kulturális Központ és Könyvtár, Sze-
rencs); Tapa András (A Mûvelõdés Háza
és Könyvtára, Sárospatak); Burkusné
Széphalmi Imola (Petõfi Sándor Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár, Abaújszántó);
Radeczki Zsuzsa (Városi Könyvtár és In-
formációs Központ, Miskolc). Nyugdíjba
vonult kollégák: Cifrák Jánosné (Mûve-
lõdési Központ, Könyvtár és Szek-
rényessy Árpád Múzeum, Edelény); 
Gulyás Jánosné (Városi Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, Encs); Kecsmárné
Csipi Gizella (Derkovits Kulturális Köz-
pont Hamvas Béla Városi Könyvtár,
Tiszaújváros); Mácsay Istvánné (II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Mis-
kolc). ■
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Braille-(zene)kultúra 
a XXI. században, avagy 
a pontírású kotta jövõje 

2010 októberében a fehér bot napja alkal-
mából 300 braille-kottát ajándékozott a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyûjte-
ménynek a Vakok és Gyengénlátók Szövet-
sége azzal a céllal, hogy elérhetõvé tegye
ezeket a mûveket a zenét tanuló látássérült
használók számára. 

A zenei gyûjtemény egyik fõ célkitûzé-
se az esélyegyenlõség megteremtése, ezért
is tartja fontosnak, hogy a korábbi partner-
séget megerõsítve megrendezze a Braille-
(zene)kultúra a XXI. században, avagy a
pontírású kotta jövõje címû kerekasztal be-
szélgetést. A beszélgetés résztvevõi olyan
látássérült zenészek és zenepedagógusok,
akik tapasztalattal rendelkeznek és ezt meg-
osztva egymással új ötletekkel gazdagíthat-
ják a látássérült gyermekek zenei nevelését.
A rendezvényt a résztvevõk mûsorszámai
tették színesebbé, õk Braille-kottából ké-
szültek fel. 

A beszélgetés résztvevõi voltak: Né-
meth Tamás, Farkas Mátyás és Magyar
Csaba zongoratanárok, Szilágyi Roland és
Csányi Márton, a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem zongora szakos hallgatói,
Márkus Norbert zongoramûvész, továbbá
Hoffmann Rita és Flamich Mária, a Vakok
Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája
tanárai.

Bemutatták Németh Tamásné Berta
Edina A Braille-kottáról hat pontban címû
segédanyagát. A kézirat hiánypótló munka
Magyarországon. Az olvasó bepillantást
nyer a titokzatos Braille-kotta rejtelmeibe,
rövid áttekintést kap értelmezéséhez, tanu-
lásához, használatához. A könyvbõl megis-
merjük a pontírású kotta hangjegyeit és a
kotta különösen logikus rendszerét. 

Az érdeklõdõk kézbe vehették az okta-
tásban használt Braille-kottákat. A progra-
mot a zenepedagógusok és növendékeik
koncertje zárta. ■


