
Hírek röviden
Szent-Györgyi leveleitõl 
az õsnyomtatványokig

A Klebelsberg Könyvtár féltve õrzött õs-
nyomtatványai között is jártak, megcso-
dálhatták például az elsõ magyar nyelvû
szakácskönyvet a különgyûjteményeket
bemutató tárlatvezetés látogatói Szege-
den.

Sokféle megszólítással illették leve-
lekben Szeged Nobel-díjas tudósát,
Szent-Györgyi Albertet. A baráti „Ked-
ves Berci!”-tõl a „Méltóságos Professor
Ur!”-on át a „Kedves Tudós Bácsi!”-ig
záporoztak a megszólítások. Ezeket is el-
olvashatták, kezükbe vehették, akik részt
vettek a Szegedi Tudományegyetem
Klebelsberg Könyvtárban a Régi köny-
vek, ritkaságok, különlegességek címû
rendhagyó tárlatvezetésen.

A hatalmas bibliotéka különgyûjte-
ményeiben folyó munka rejtve marad, de
a zömében helyben használható doku-
mentumokat bárki lapozgathatja, aki be-
iratkozik. Az egyetemi, a társadalomel-
méleti, a zenei, a keleti gyûjteménnyel, a
médiatékával találkoztak a tárlatvezetés-
re ellátogató érdeklõdõk.

A Régi Könyvek Tára jelentette a leg-
nagyobb élményt, ez a könyvtár leg-
exkluzívabb helye. A körülbelül 15 ezer
darabos állományban tizenöt õsnyomtat-
vány található. A festett üvegablakokkal
ékesített terem is látogatható, de szigo-
rúbb rendszabályok vonatkoznak az oda
belépõkre. 

A könyvtár birtokolja az elsõ magyar
nyelvû szakácskönyvet 1698-ból, a legré-
gebbi könyv pedig egy 1476-ban, Velen-
cében megjelent Biblia. A könyvtári tú-
rán belelapozhattak egy õsnyomtatvány-
ba, Bartholomaeus Anglicus A dolgok sa-
játosságáról címû lexikonába, amely a
szegedi ö-zõ nyelvjárás legkorábbi írásos
emléke. ■

Forrás: delmagyar.hu

Weöres 100: Braille-írással 
készült kötet

A fehér bot nemzetközi napján, kedden
bemutatták a Weöres Sándor mûveit
Braille-írással tartalmazó kötetet Buda-
pesten.

Az ezer példányban készült könyvet
rehabilitációs központok, vakokkal fog-
lalkozó intézmények, könyvtárak és me-
gyei egyesületek között osztják szét – kö-
zölte Szakály Melinda, a Magyar Vakok
és Gyengénlátók Országos Szövetségé-
nek (MVGYOSZ) elnöke.

Oktatás és közmûvelõdési kategóriában
Pallósiné Toldi Márta, a szombathelyi
Berzsenyi Könyvtár igazgatója vehette át
idén a vas megyei Príma Díjat.
Gratulálunk a kitüntetettnek! ■
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Nem kell tovább vödröket 
kerülgetni a kaposvári könyvtárban

Vizes folyosók és termek, penészedés.
Évekig ez jellemezte a megyei könyvtá-
rat, mert folyamatosan beázott. Több bú-
tor és a falak is tönkrementek.

Január óta új fenntartója van az intéz-
ménynek. A kaposvári önkormányzat
most kijavíttatta a hibát. 17 millió forint-
ból cserélték ki a nyílászárókat, s ezzel
megszûnt a beázás. Egy-egy esõs napon
vödrök fogadták a látogatókat a könyv-
tárban. Négy éve a tûzriasztók mellett a
falon és még a lámpatestbõl is folyt a víz.
A gyermekkönyvtárban pedig felmosó-
rongyok szegélyezték a falakat.

Az akkori áldatlan állapotoknak már
csak néhány helyen látszanak nyomai.
Összesen hatvan ablakot cseréltek ki, ami
reményeik szerint a fûtésszámlán is meg-
látszik majd. Az új, hõszigetelt ablakok
ugyanis legalább harminc százalékos
megtakarítást jelenthetnek télen. ■

Forrás: kapos.hu

Miniszteri elismerések 
a könyvtárosok napján

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár két
munkatársát, Havas Katalin nyugalma-
zott fõkönyvtárost és Illényi Ildikó hu-

mánpolitikai referenst Balog Zoltán, az
emberi erõforrások minisztere Miniszteri
Elismerõ Oklevélben részesítette. A ki-
tüntetéseket Hammerstein Judit, az
EMMI kultúráért felelõs helyettes állam-
titkára adta át a könyvtárosok napján,
2013. október 16-án.

Havas Katalin 1961-ben, ösztöndíjas-
ként kezdte pályafutását a Fõvárosi 
Szabó Ervin Könyvtárban. Hét évig olva-
sáskutatóként dolgozott az Országos
Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi
és Módszertani Központjában, ahol
könyvtárosi munkáján kívül kutatási te-
vékenységet is folytatott. Alapító tagja
volt a bakonyoszlopi olvasótábori mû-
helynek, amely modellé vált bel- és kül-
földön egyaránt. 1984-tõl ismét a Szabó
Ervin Könyvtárban tevékenykedett több
területen, s mindenütt kiemelkedõ telje-
sítményt nyújtott. Számos újítás fûzõdik
nevéhez: a Börzsöny utcai fõkönyvtárban
kétfedeles könyvtárat, a Boráros téri in-
tézményben ifjúsági tanácsadó szolgála-
tot szervezett, segítette a Mester utcai
könyvtár családi könyvtárrá válását.
Több évtizedes kiemelkedõ szakmai
munkássága elismeréseként, 70. szüle-
tésnapja alkalmából részesült a kitünte-
tésben.

Illényi Ildikó 1998 óta dolgozik a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtárban. Elõbb a
fõigazgatói titkárságot vezette, majd hu-
mánpolitikai referensként és rendezvényi
koordinátorként folytatta pályafutását.
Az intézmény igazgatási és humánpoliti-
kai feladataiban közel másfél évtizedes,
kiemelkedõ szakmai munkájával érde-
melte ki az elismerést.

Forrás:
Kultúráért Felelõs Államtitkárság
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