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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi
Szekciója megalakulása óta minden év-
ben résztvevõje a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, a Könyvtáros Klubban
megrendezett eseményeknek. 

Az idén immár ötödik alkalommal ke-
rült erre sor. Április 24-ei programunk a
tavalyi évben Justitia szolgálatában cím-
mel elindított sorozat folytatása volt,
amelyben megismerkedhettünk a Magyar
Országos Közjegyzõi Kamara könyvki-
adói tevékenységével, valamint a Fõváro-
si és a Szegedi Törvényszék könyvtárá-
ban folyó szakmai munkával. 

Szekciónk tagjai saját programunkat
megelõzõen a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete által A könyvtári digitalizálás

és jogkezelés címmel szervezett beszél-
getést hallgatták meg, hiszen errõl a 
témáról 2014-ben, a soproni vándorgyû-
lésen már mi is szerveztünk hasonló fó-
rumot, a téma pedig igen aktuális, és 
dokumentumszolgáltatásunk mindennap-
jainak elengedhetetlen kísérõje.

Könyvtárak és könyvkiadók a jog szol-
gálatában címmel jegyzett rendezvé-
nyünkön az egybegyûlteket Sándor
Gertrud, a szekció elnöke, a Zalaegersze-
gi Törvényszék dr. Degré Alajos Jogi
Szakkönyvtárának vezetõje köszöntötte.

Elsõ elõadónk, Rokolya Gábor köz-
jegyzõ, a közjegyzõi könyvkiadás törté-
netébe engedett bepillantást. Élvezetes,
néhol anekdotikus történetekkel fûszere-
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zett elõadásában, amely az Egy könyvki-
adó a civilisztika és a jogtörténet szolgá-
latában címet viselte, megismerkedhet-
tünk a magyarországi nótárius szakiroda-
lom kialakulásával. Állást foglalt a
nyomtatott dokumentumkiadás szüksé-
gessége mellett, nem megtagadva az
elektronikus információszolgáltatás érté-
keit. Ennek jegyében mutatta be a köz-
jegyzõi kiadványok megjelentetését az
1860-as évektõl napjainkig. A Közjegy-
zõi Akadémia Nonprofit Kft. felelõs
szerkesztõjeként is tevékenykedõ elõadó
rámutatott: e területen a folyóiratok ala-
pozták meg a könyvkiadást. Kezdetben
azonban még nem létezett kifejezetten
csak közjegyzõi témát felölelõ folyóirat,
eleinte más jogi szaklapokban jelentek
meg a közjegyzõséggel kapcsolatos cik-
kek, felvetések. Így például a Jog, a Ma-
gyar Igazságügy vagy a Jogtudományi
Közlöny címû folyóirat közölt publikáci-
ókat a témában. Az utóbbi tekintetében
Rokolya Gábor kiemelte Ökröss Bálint
közjegyzõt mint a közjegyzõk alapfolyó-

iratának számító közlöny alapítóját
(1866), elsõ fõszerkesztõjét, aki megszö-
vegezte a közlöny által elõkészített, né-
hány évvel késõbb megjelent, közjegy-
zõkrõl szóló törvényt. 

A közjegyzõség elsõ, voltaképpen
önálló jogi kiadványának a Charmant
Oszkár által 1895-ben indított, Királyi
Közjegyzõk Közlönye: Folyóirat a peren
kívüli törvénykezés és a közjegyzõi gya-
korlat számára címû lap tekinthetõ.1

A mai Közjegyzõk Közlönye – amely 
a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara
(MOKK) honlapján elérhetõ – a rend-
szerváltás után született meg. Kezdetben
a HVG-ORAC kiadásában jelent meg, de
immár ötödik éve, hogy a MOKK átvette
a folyóirat kiadását. A ’90-es évektõl
kezdve számos közjegyzõi kiadvány je-
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lent meg, s fellendült a könyvkiadás is.
Az 1996-ban elindult Közjegyzõi Füzetek
sorozat mellett teret kapott a személye-
sebb hangvételû Notarius Hungaricus cí-
mû szaklap, valamint könyvek egész so-
ra. A közjegyzõség történetiségét feltáró
kiadványok mellett több, korábban nagy
népszerûségnek örvendõ dokumentumot
is újra kiadtak (például az iratminta-
tárakat). Ez az út vezetett a magánkia-
dásoktól a mai Közjegyzõi Akadémia
Nonprofit Kft. létrehozásáig. A kiadó
gondozásában megjelentetett kiadványo-
kat a helyszínen egy rögtönzött kiállítá-
son be is mutatta nekünk, így módunk
nyílt ezek megtekintésére is. A kiállítás
mellé külön még személyes ajándékkal is
meglepte Rokolya Gábor a hallgatóságot.
A résztvevõk az elegáns ajándéktáskák-
ban a Studia Notarialia Hungarica soro-
zat tizenkettedik köteteként megjelent
reprint kiadást, Fekete László Ars nota-
rialis a közjegyzõ hivatása, tiszte és mû-
ködése a közhitelû tanúsításról, annak

szervérõl: a közjegyzõrõl s a közjegyzõ
mûködésérõl címû kétkötetes mûvét kap-
ták meg, amely a MOKK kiadásában
2013-ban jelent meg.

A bírósági könyvtárakat bemutató so-
rozatot tavaly a Kúria könyvtárával kezd-
tük, idén pedig az egyik legnagyobb szer-
vezetet magáénak tudható bírósági
könyvtárat, a Fõvárosi Törvényszék
Könyvtárát és annak szolgáltatásait mu-
tatta be Kovácsné Garamszegi Marianna
vezetõ könyvtáros.

Elõadásában felvázolta, hogyan alakul
a munkamegosztás a Fõvárosi Törvény-
szék Könyvtára mint hálózati központi
könyvtár és a fiókkönyvtárai, letéti
könyvtárai között, valamint ismertette az
országos bírósági könyvtári rendszer
szerkezetét is. A vezetõ könyvtáros kitért
az állomány összetételére és annak nyil-
vántartására, illetve kihangsúlyozta az ál-
lományvédelem fontosságát is. Beszá-
molójában fontos részt jelentett a Fõvá-
rosi Törvényszék Könyvtárában igénybe
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vehetõ könyvtári szolgáltatások, az olva-
sószolgálat és a tájékoztatás ismertetése.
Megosztotta a felhasználóképzésrõl szer-
zett tapasztalatait a jelenlévõkkel, majd
az új fejlesztésekrõl, a Nemzetközi Doku-
mentumtár mûködésérõl beszélt. Beszá-
molt arról is, hogy munkatársaival rend-
szeres szervezõi és résztvevõi a Nyitott
Bíróság projekt intézményükben szerve-
zett programjainak és a Fõvárosi Tör-
vényszék egyéb rendezvényeinek.

A Fõvárosi Törvényszék izgalmas és
mindenre kiterjedõ bemutatása után Har-
mados Mária könyvtárvezetõ a Szegedi
Törvényszék könyvtárát ismertette meg a
rendezvény érdeklõdõ hallgatóságával,
amely intézmény az illetékességi terüle-
tén száz bíró, harminckét titkár, hat fo-
galmazó és kétszázhatvan igazságügyi
alkalmazott mindennapos feladatellátását
segíti a központi könyvtárral és a hozzá
tartozó nyolc helyi letéti könyvtárral. 

Ugyan az 1891. február 24-én 6347.
sz. a. kelt IM rendelet a kir. ítélõtáblai
könyvtárak megalapítása tárgyában cí-
mû dokumentum rögzítette elõször a ma
is mûködõ bírósági könyvtárak alapjait, a
Csongrád megyei bíróságokon 2003 óta
beszélhetünk szakszerû könyvtári nyil-
vántartásokról, szolgáltatásokról. Az elõ-
adás és a prezentáció alapján információt
kaphattunk az állomány nagyságáról,
összetételérõl, elhelyezésérõl. A feltáró
munkát az e-Corvina integrált rendszer
segítségével végzik. Jelentõs elõrelépés a
hagyományos könyvtári szolgáltatások
mellett a tájékoztató munka korszerûsíté-
se egy 2014-es, Szervezetfejlesztés a
Szegedi Törvényszéken címû ÁROP-
pályázati forrásból megvalósult intézmé-
nyi intranetes oldal segítségével. Ez a
megújult, logikus szerkezetû, ki-
bõvült tartalommal bíró, folyamatosan
frissülõ tárhely tájékoztatja az olvasókat
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a könyvtárral kapcsolatos hírekrõl, új-
donságokról. Ennek legfontosabb eszkö-
ze a Heti könyvtári hírlevél, amelyben az
adott héten beszerzett könyvek címlapját
és tartalomjegyzékét, a megjelent folyó-
iratok és a Magyar Közlöny tartalomjegy-
zékeit elérhetõvé tevõ oldal linkjét kapja
meg minden igazságügyi alkalmazott.
Hasonlóan népszerû a Könyvtári folyó-
irat-keresõ, amelyben a törvényszéken
megtalálható mind a tizenhét fajta szak-
mai folyóirat tartalomjegyzékét feldol-
gozták oly módon, hogy a címek szavai-
ra, a szerzõk nevére lehet keresni benne.
Itt kapott helyet a MIA TDO szakirodal-

mi tájékoztató elérhetõsége és az elektro-
nikus jogi folyóiratok linkjei, sok más
hasznos és aktuális hírrel együtt. 

A bemutatkozó bírósági könyvtárak
jól mutatják azt a törekvést, hogy a jogi
könyvtárak sajátos eszközrendszerükkel,
információmenedzseri szerepükkel haté-
kony segítõi legyenek az igazságszolgál-
tatásban dolgozóknak, a színvonalas ítél-
kezési munkának. Rendezvényünk hiva-
talos része Rokolya Gábor dedikálásával
és a Magyar Országos Közjegyzõi Ka-
mara égisze alatt megjelent kiadványok-
ból kerekedett röpke tárlat megtekintésé-
vel zárult. ■
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A Kontaktpont irodák az Új Nemzedék
Plusz projekt intézményfejlesztési része-
ként létrejött ifjúsági információs és ta-
nácsadó irodák. Az oktatási intézmé-
nyekkel és ifjúsági civil szervezetekkel
szorosan együttmûködõ Kontaktpont há-
lózat a megyeszékhelyeken, országszerte
húsz irodában várja a fiatalokat.

A frissen alakult tatabányai iroda elõ-
ször az oktatási intézményekkel vette fel
a kapcsolatot, majd 2014 áprilisában
megkereste a mûvelõdési intézményeket
és szervezni kezdte a középiskolások ve-
télkedõjét. Iskolánként tízfõs csapatok
indultak, felkutatva a város kulturális és
közösségi helyszíneit.

A tavalyi év sikerét látva az iroda
2015-ben is megszervezte a vetélkedõt. 
A város középiskolái, közmûvelõdési és
szabadidõs intézményei, civil szervezetei

ismét szívesen csatlakoztak a felhívás-
hoz. A részvétel mindenki számára közös
érdek volt, hiszen a Cool-túra célja, hogy
a fiatalok játékos, interaktív feladatokon
keresztül megismerjék a városban mûkö-
dõ közmûvelõdési intézmények, közös-
ségi színterek és civil szervezetek tevé-
kenységét, új tudással gazdagodjanak. 

Ebben az évben kilenc középiskola
tíz-tíz fõs csapata jelentkezett. Március
30-án az Edutus Fõiskola dísztermében
gyülekeztek a csapatok. A rendezvényt
Turainé John Katalin alpolgármester nyi-
totta meg. Köszöntõjében hangsúlyozta:
fontos, hogy a helyi fiatalok megismer-
kedjenek az intézményekkel, hogy ké-
sõbb tudják, kihez és hova lehet fordulni. 

A vetélkedõ állomáshelyei a szervezõ
Új Nemzedék Kontaktpont Iroda mellett
a Vértes Agorája, a Máltai Játszótér, a Jó-

K ö z h í r r é  t é t e t i k
II. Cool-túra
Iskolák vetélkedõje Tatabányán a József Attila Megyei és Városi Könyvtár közremuködésével
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zsef Attila Megyei és Városi Könyvtár, a
Tatabányai Múzeum, a Nemzeti Mûvelõ-
dési Intézet, a Peron Music Alapítvány, 
a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület, a
Tatabánya Városi Szabadidõ Szövetség, a
Lakóközösségi Információs és Szolgálta-
tó Iroda, és a Roxxy Music Café voltak.

A csapatok a kapott térkép alapján
meghatározott sorrendben és megszabott
idõ alatt felkeresték az állomáshelyeket,
ahol különbözõ feladatok megoldása
után pontokat kaptak teljesítményükre.
Minden intézmény, szervezet igyekezett
a saját profiljának megfelelõ feladványo-
kat összeállítani, ezért változatosak,
mozgalmasak voltak a feladatok: hang-
szerfelismerés, activity, keresztrejt-
vényfejtés, növényfelismerés, tervezés,
puzzle, hullahopp-karikázás, célba do-
bás, csocsózás, társasjátékozás stb.

Könyvtárbemutató foglalkozásokat
rendszeresen tart minden közmûvelõdési
könyvtár. A könyvtárosok azt tapasztal-

ják, a visszajelzésekbõl is tudják, hogy
gyakorlással lehet a legjobban megtanul-
ni a könyvtár használatát. Mi, a könyvtár
munkatársai, Nagy Ádám, Feketsné Kis-
varga Anita és Petényi Erzsébet, olyan
kérdésekkel vártuk a vetélkedõ résztve-
võit, amelyek segítségével játékos formá-
ban ismerhették meg a könyvtári rendet,
a könyvtári dokumentumokat. A fela-
datok összeállításánál nagyon fontos
szempont volt az idõ, hiszen egy-egy ál-
lomáson maximálisan húsz percig tartóz-
kodhatott egy csapat. Oda kellett figyelni
arra is, hogy a rendelkezésre álló idõke-
retben olyan feladványokat adjunk a 
versenyzõknek, amelyeket a különféle
felkészültségû diákok azonos eséllyel
tudnak megoldani, elég érdekesek és fel-
keltik a könyvtár iránt az érdeklõdést.

A három feladat közül az egyik doku-
mentumok felismerése volt. A mostani ti-
zenéves korosztály számára az informá-
cióhordozók közül a pendrive, a DVD
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használata természetes, a bakelitlemez, a
magnókazetta, a flopi már alig ismerõs, 
s bár a diafilm újból divatba jött, mikro-
filmet még nem láttak, a mikrofilm-leol-
vasó berendezés pedig egyenesen õskö-
vület a szemükben. Ezeket az elfeledett
információhordozókat csodálhatták meg
közelrõl. 

Másodikként a diákok a könyvtár
szakjelzeteivel ismerkedtek meg egy 
párkeresõ játékban, miközben bejárták 
a könyvtár olvasóterét és áttekintették a
könyvek elrendezését is. Végül az álta-
lunk gondosan kiválogatott szépirodalmi
könyvekbõl kellett adott idõre tornyot
építeniük a könyvtári jelzetek sorrendjé-
ben úgy, hogy a torony ne dõljön el.

Eleinte tartottunk attól, hogy a könyv-
tárba nem járó diákok közül soknak gon-
dot okoz majd a jelzetek alapján a 
könyvek sorba állítása, a szakszámok ke-
resgélése. Féltünk tõle, hogy sok idõbe
telik, amíg a polcok között bolyongva

megtalálják a számokhoz tartozó szakte-
rület nevét. Az elõzetes megbeszélés so-
rán, amikor elmondtuk, hogy milyen fel-
adatokat eszeltünk ki, a szervezõk is ránk
ijesztettek, mondván, hogy ne gondol-
junk arra, hogy minden versenyzõ járatos
a könyvtárban, lesznek olyan gyerekek
is, akik nem olvasnak egyáltalán, nehe-
zen találják majd a helyüket a komoly
könyvtári környezetben.

Az elsõ csapat érkezése után már meg-
nyugodtunk. A rövid bemutatkozást és a
tennivalók ismertetését követõen a kez-
deti megilletõdöttséget felváltotta a vi-
dám, önfeledt keresgélés, egymás bizta-
tása, hogy minél gyorsabban oldják meg
a feladatokat. A késõbb érkezõk útvona-
lán a könyvtár már a sokadik állomáshely
volt, õk sokkal felszabadultabbak, han-
gosabbak, késõbb aztán már fáradtabbak
voltak. Egy-kettõre birtokba vették a
könyvtár tereit, érdeklõdõek és kreatívak
voltak, nagyon élvezték a feladatokat, 
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még azok is ügyesen dolgoztak, akik szá-
mára eddig ismeretlen hely volt a könyv-
tár. Valamennyi csapat jól teljesített, be-
tartotta az elõre megbeszélt idõbeosztást.

A záró eseménynek a Roxxy Music
Café adott helyszínt. A zártkörû végsõ
megmérettetésben a Black Jack zenekar
kérdéseire kellett válaszolni. A jó hangu-
latú, minikoncertnek beillõ zenefelisme-
rõ feladatok után, a gyors értékelést kö-
vetõen, ünnepélyes eredményhirdetéssel
zárult az egész délutános rendezvény.

A részt vevõ intézmények természete-
sen jutalmakat is felajánlottak a díjazás-
hoz. A könyvtár ajándékkönyveket és in-
gyenes beiratkozási lehetõséget ajánlott
fel az egyik csapat számára. Apró aján-

dék még az utolsó helyezettnek is jutott,
üres kézzel senki nem távozott.

A legtöbb pontot a Péch Antal Mûsza-
ki Szakközépiskola csapata gyûjtötte
össze, õk lettek a II. Cool-túra városi ve-
télkedõ gyõztesei.

Az iroda munkatársainak fiatalos len-
dületét, lelkes hozzáállását könnyen át-
vették a partner intézmények munkatár-
sai. A város vezetõi is fontosnak tartották
ezt az eseményt. Szerencsére több szpon-
zor is felsorakozott, felismerve, hogy
mennyire hasznos célt szolgálnak.

A két sikeres rendezvény után a szer-
vezõkkel együtt abban bízunk, hogy a jö-
võben Tatabányán hagyomány lesz a 
középiskolák diákjainak vetélkedõje. ■
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Az esztergomi Helischer József Városi
Könyvtár lelkes könyvtárosai immár ha-
todik alkalommal szervezték meg márci-
us 13-án, pénteken a tizennégy–tizen-
nyolc éves diákok számára a Könyvtári
éjszaka címû programot. 

A célunk nem volt más, mint hogy a
könyvek, az olvasás szeretete apropóján
összehozzunk diákot, tanárt, könyvtárost
és egy egész éjszakára belakjuk a könyv-
tárat. Az esztergomi középiskolásokon
kívül rendszeresen részt vesznek a felvi-
déki diákok is az esten. Ez alkalommal a
zselízi Comenius Gimnázium, a párká-
nyi, valamint a révkomáromi gimnázium
is képviseltette magát. Nagy hangsúlyt
fektetünk arra, hogy a meglévõ határon
túli kapcsolatok ne csupán papíron létez-
zenek, hanem ténylegesen is mûködje-
nek. Ez számunkra különösen fontos.
Ennek nagyszerû példája ez az éjszaka is,

ahol a diákokon kívül a programok lebo-
nyolítói között is voltak felvidéki taná-
rok. Ki kell emelni, hogy a párkányi kol-
légák mindig képviseltetik magukat, sõt
idén a játékokban is részt vett az a lelkes
párkányi könyvtáros kolléganõ, Erika
Árendásová, aki csak „töri” a magyart.
Takács Krisztina párkányi tanárnõ évek
óta együttmûködik a program lebonyolí-
tásában, és az õ buzdítására idén Jankus
Zsolt tanár is vállalta az éjszakázást a
zselízi gimnazistákkal. 

A tizenkét órás program mindig kü-
lönleges vendégek részvételével, játékos
közösségformáló feladatokkal, jókedvû
beszélgetésekkel, versekkel, könyvekkel
gazdagítja a fiatal olvasókat. Igyekszünk
évrõl évre színesebb, érdekesebb és vidá-
mabb programot szervezni. Öröm látni,
hogy a fiatalok szeretnek kreatívan gon-
dolkodni, játszani. Mint könyvtáros és
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Könyvtári éjszaka Esztergomban felvidéki diákok részvételével

✒✒    Szûcs Katalin–Marcali Marianna

Az éjszakázók csapata. Fotók: Szûcs Boglárka



mint a program egyik szervezõje fontos-
nak tartom, hogy a középiskolás korosz-
tályt is megszólítsuk, becsalogassuk a
könyvtár, a könyvek és az irodalom vilá-
gába. Ehhez viszont ismernünk kell az
igényeiket, érdeklõdési körüket és a hoz-
zájuk vezetõ utat. Nekünk, könyvtáro-
soknak is nagyon érdekes ez a feladat. 

Az idei est Tölgyessy Zsuzsanna egye-
temi tanár drámapedagógia foglalkozásá-
val kezdõdött, amelynek a lényege az
volt, hogy a harmincegy fiatal megismer-
je egymást. Az est egyik „rendkívüli ese-
ménye” volt, hogy az esztergomi rendõr-
kapitányság szolgálatban lévõ két járõre
(természetesen elõre a szervezõkkel
megbeszélve) minden résztvevõnek lát-
hatósági mellényt osztott ki a baleset-
megelõzési osztály ajándékaként. A hely-
színelõ rendõr pár szóban felhívta a fi-
gyelmet, hogy milyen fontos a balesetek
megelõzésében a láthatóság.

E rendkívüli eseményt követõen For-
gács Péter párkányi tanár foglalkozása
következett, aki nyelvi fejtörõkkel, szójá-

tékcsatákkal „dolgoztatta” meg a diáko-
kat. A kreatív írással is foglalkozó mate-
matika–fizika szakos tanár gyorsan be-
lopta magát a diákok szívébe sajátos,
megnyerõ stílusával. Gyakorlott pedagó-
gusként elsõ alkalommal vezetett le ilyen
foglalkozást, amely számára is kihívást
jelentett. Meg kell mondanom, hogy eb-
bõl a résztvevõk semmit sem érzékeltek.
Vendégkönyvbe írt bejegyzése: „Öröm
volt látni, hogy a fiatalok mennyire nyi-
tottak a nyelvi játékok világa felé. Ez jó
jel a jövõt illetõen.” És stílusosan egy
anagrammával köszönte meg a meghí-
vást: KÖNYVTÁRI ÉJSZAKA – VAK
SZÖRNY JÁTÉKAI.

A közös esti pizzaevés elmaradhatat-
lan része az éjszakának. Az éjféli prog-
ram meglepetésvendége a Csavar Szín-
ház két állandó tagja, Gál Tamás és
Bodonyi András volt, akik Csokonai víg-
eposzát, a Dorottyát mutatták be. Talán
nem merészség azt mondani, hogy a jól
átírt elõadás szórakoztatóan helyettesít-
heti a gimnáziumi kötelezõ irodalom kis-
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A Csavar színház két tagja: Gál Tamás és Bodonyi András



sé poros, de nyelvileg remek darabjának
elolvasását. Az elõadásban eredeti XVII.
századi magyar zenei motívumok eleve-
nedtek meg verbunkok felhasználásával,
humorral, fiatalsággal és jókedvû játé-
kossággal telítve. És nemcsak a fiatalok-
nak jelentett élményt az elõadás, hanem
magának az elõadónak is, aki a vendég-
könyvbe „lenyomatként” ennyit írt: „az
egyik legszebb könyvtári élményem
volt!”

Hajnali két óra körül, amikor már
igencsak környékezte a résztvevõket a fá-
radtság és álmosság, nehéz feladatnak
nézett elébe Horváth Zoltán mérnök, aki-
rõl azt kell tudni, hogy megszállottja a já-
téknak, és egy társasjátékklub vezetõje.
Perceken belül felpörgette a csapatot a
nem egyszerû logikát megkövetelõ játé-
kokkal, nagy sikert aratva. Az éjszaka vé-
gén mondta el nekem, hogy igazából
nem is tudta, mire vállalkozik, amikor el-
fogadta a meghívást a könyvtári éjszaká-
zásra. Teli volt kérdéssel, kétellyel, hogy

mit is fog kezdeni a gyerekekkel a hajna-
li órában. De amikor belépett a könyvtár-
ba, rögtön tudta, hogy nem lesz gond, hi-
szen fergeteges hangulat, remek csapat
várta, csupa értékes fiatal társaságába
csöppent.

Az izgalmas társasjátékot közös be-
szélgetés követte, ahol kedvenc, érdekes
olvasmányokat, gondolatokat osztottak
meg egymással az éjszakázók. A „könyv-
molykodás” igazán tartalmas volt, és sen-
ki sem bánta meg, hogy alvás helyett a
könyvtárat választotta.

Hogyan vélekedtek az estérõl a diá-
kok?

„Elõször úgy gondoltam: biztos jó
helyre jöttem? Mit fogunk itt csinálni?
Most, jó pár órával késõbb úgy gondo-
lom: igen, jó helyre jöttem. Megérte vir-
rasztani, remek csapatépítés volt, a játé-
kok izgalmasak voltak, a programok is
rendben voltak. Remélem, 2016-ban is
eljöhetek. Röviden: remekül szórakoz-
tam!”
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Takács Krisztina tanár (Párkány), Jankus Zsolt tanár ( Zselíz), Szûcs Katalin könyvtáros (Esztergom)



„Életem legmaradandóbb könyvtári
élménye, semmi kétség: a televízió és
egyéb multimediális eszközök sosem
gyõzedelmeskedhetnek a KÖNYV fe-
lett!”

„Biztosan elolvasom az Indul a bak-
terházat, és egészen biztosan visszatérek
ide a következõ évben is!”

„Jó volt a hangulat, szereztem sok ba-
rátot, és megtudtam egy csomó plusz dol-
got bizonyos könyvekrõl. Kipróbáltam
néhány játékot, és nagyon sokat nevet-
tem. A pizzák nagyon finomak voltak!”

„Különös pozitívum számomra, hogy
annak ellenére, hogy elsõsorban a reáltu-
dományok érdekelnek, nem éreztem ma-
gamat kívülállónak, sõt kifejezetten él-
veztem a programokat.”

„Elég jól éreztem magamat a könyvtá-
ri éjszakán. Sok új embert ismertem meg.
Ez számomra fontos, mert visszahúzódó
a természetem. Vidám hangulat volt az

egész éjszaka alatt. Nekem tetszett. Aján-
lom mindenkinek!”

„Amikor megérkeztem, nem tudtam,
mire számítsak. Elõször hallottam ilyen
dologról, de azonnal felkeltette az érdek-
lõdésemet. Minden elismerésem a szer-
vezõknek, hogy harmincegy fiatalt egy
egész estére képesek voltak lefoglalni,
különféle izgalmas, érdekes dolgokkal.”

„Nagyon jó programok voltak. És ta-
lán többet fogok olvasni ezután.”

„Nagyon tartalmas éjszakai program-
ban volt részünk, ennyi nagyszerû ember
és a könyvek társaságában még utolérhe-
tetlenebb az eltûnõ idõ.”

Ezeket a szösszenetnyi véleményeket
olvasva a mozgalmas éjszaka és az azt
megelõzõ készülõdés, szervezkedés fára-
dalmait elfelejtve, erõt merítve az éjsza-
kázók hálás visszajelzéseibõl, ismét 
feltöltõdve folytatjuk a mindennapi mun-
kánkat. ■
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Horváth Zoltán, a hajnali társasjátékozás lebonyolítója



Bélyegfoglalkozást tartottunk a tatai Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyer-
mekkönyvtárában 2015. április 29-én. 
A játékos ismeretterjesztõ elõadáson a
Kõkúti Általános Iskola harmadik osztá-
lyos diákjai vettek részt. 

Angyal Erzsébet és Hatvani Márk, a
Magyar Bélyeggyûjtõk Országos Szövet-
ségének tagjai, a foglalkozás keretében
mutatták be a bélyeg használatát, vala-
mint elmondták, hogyan kell leáztatni a
borítékról, képeslapról a bélyeget, hogy
az a saját gyûjteményünket gazdagítsa. 

A közelgõ nagy tatai fesztivál apropó-
ján a játékos vetélkedõ a víz, a zene és a
virág témák köré csoportosult. A diákok
elõször a vízzel kapcsolatban tudhattak
meg érdekes információkat Tatáról és he-
lyezhettek a kis gyûjtõtasakjukba a tatai
várról készült bélyeget, majd a zenével
kapcsolatban az is kiderült, hogy Kodály
Zoltán zeneszerzõ Kecskeméten szüle-
tett. A jó megfejtésekért járt a zeneszer-

zõk arcképével ellátott bélyeg. Sokféle
virágot ismernek már a gyermekek, most
a kis billogokon is szemügyre vehettek
néhány fajtát. A fiatal felnõttek számára
bizonyára nem idegenek az 1980-as
években kiadott, Vukot, a kis rókát ábrá-
zoló bélyegek. Természetesen ez sem hi-
ányozhatott a kicsik gyûjteményébõl, de
csak akkor kaphattak belõle egy-egy 
darabot, ha helyesen megmondták a Vuk
címû könyv szerzõjének nevét.

A foglalkozás végére a gyermekek 
bélyeggyûjtõ tasakja sok-sok bélyeget
tartalmazott. Az elõadóknak sikerült fel-
kelteniük az érdeklõdést az iránt a nagy-
szabású bélyegkiállítás iránt, amelynek a
Víz, Zene, Virág Fesztivál idején az Eöt-
vös József Gimnázium tornacsarnoka ad
otthont. Noha a bélyeggyûjtés napjaink-
ban nem annyira népszerû, azért ki tudja,
talán lesznek a mai gyermekek között is
olyanok, akik ezt a tevékenységet szív-
ügyüknek tekintik. ■
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Remek hobbi a bélyeggyûjtés!

✒✒    Goldschmidt Éva



A mai magyar irodalom derékhadának je-
les képviselõje, Závada Pál Kossuth-díjas
író látogatott el a Szépírók Társaságának
támogatásával a tatai Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárba 2015. május 6-án. 

Nem készült írónak: szociológiai ta-
nulmányokat folytatott, és egészen az
1980-as évek elejéig nem publikált szép-
irodalmi mûveket. Elsõsorban szûkebb
hazája, Békés megye, egészen pontosan
Tótkomlós lakosságának huszadik száza-
di életével, történelmével fogalakozott.
Nagy súlyt helyezett a településen élõ
szlovák nemzetiség helyzetének kutatá-
sára. A szociológiai riportok lassan átlé-
nyegültek, és más formát, új dimenziót
követeltek maguknak. Ez volt a kezdet. 

Egymás után jelentek meg az elmúlt
század fontos társadalmi mozgásaihoz
kötõdõ, azokat ábrázoló szépirodalmi al-
kotásai. Írt egy mûvet a második világhá-
ború egyik fontos pillanatáról, Erdély
visszacsatolásáról, Idegen testünk cím-
mel, mely szól az itthoni zsidóság kire-
kesztésérõl, a besúgórendszer virágzásá-

ról is. A Kulákprés címû szociográfia a
saját falujában történt kutatások, anyag-
gyûjtés eredményeként született. Termé-
szetesen ezek a feldolgozott anyagok már
csupán ürügyül szolgáltak, hogy rajtuk
keresztül jobban megmutathasson egy-
egy jellemzõ társadalmi változást vagy
jelenséget. Maga a megszületett mû már
messze van a szociográfiától, valódi ér-
dekfeszítõ, tragikus regény. A Jadviga
párnája talán a leghíresebb mûve, amely
a szlovák nemzetiség mindennapjainak
bemutatása mellett igényes és mély lé-
lekábrázolással jeleníti meg a benne sze-
replõ figurákat. 

Azok az emberek, akiktõl még hiteles
adatokat, történeteket hallhatott az elmúlt
század eseményeirõl, sajnos lassan el-
fogytak, meghaltak. Ez az út tehát le-
zárult, és ma más témák felé fordul írása-
iban. Közben kirándulást tett a zenés
színpadi mûfajba is: Szó-Zene-Kép cím-
mel, neves alkotótársakkal és zenész ba-
rátokkal együtt remek mûsort állítottak
színpadra – legfõképpen Dés László el-
képzeléseit követve –, amelyet Pesten és
vidéken sokszor adtak elõ. Drámai mû-
veket is írt. Színpadi munkáit szép siker-
rel játszották a színházak, ma is folyama-
tosan foglalkoztatja ez a mûfaj. 
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Vendégünk volt Závada Pál

✒✒    Petrozsényi Eszter



Az est vendégeinek ajándékkal ked-
veskedett: hozott néhány példányt a 
nemrég megszûnt, Holmi címû, igényes
irodalmi lapból, amelynek sokáig 
szerkesztõje volt. A folyóirat mentes 
volt mindenféle napi politikától, és 
szigorúan a magas mércével mért, szín-
vonalas mai irodalom szócsöve volt. Fõ-
szerkesztõje Réz Pál volt, akinek szemé-
lyisége, a szerkesztõtársakkal együtt, ga-
ranciát jelentett erre. Az õ betegsége
azonban nem teszi lehetõvé a folytatást,
sajnos. 

A nézõk kérdéseire válaszolva el-
mondta, örül fia, Závada Péter sikereinek
és annak, hogy a mai új nemzedék egé-
szen más hangon, más módon fejezi ki
önmagát, mint elõdei. A beszélgetés té-
máihoz kapcsolódó vetített fényképekkel
támasztotta alá gondolatait, így a nézõk-
re még mélyebb benyomást tettek az álta-
la elmondottak. Az este „hivatalos” befe-
jezése után sokáig sorjáztak a dedikálást
kérõ nézõk, és még hosszú ideig beszél-
gettek a vendéggel, aki örömmel fogadta
kérdéseiket és jókívánságaikat. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. május 19

Évszakok az érzelmek 
tükrében

✒✒    Makuvek Nóra

A tatai Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár január második felében
hirdette meg Évszakok az érzelmek
tükrében címû vers- és prózaíró pá-
lyázatát. Tizenkét és tizenkilenc év
közötti fiatalok jelentkezését vártuk
négy – két vers- és két prózaíró – ka-
tegóriában. 

Örömmel vettük a nagy érdeklõ-
dést, összesen tizenkilenc pályamû
érkezett tizennégy tollforgató diák-
tól. A március 4-én megtartott ered-
ményhirdetésen a legjobb írások be-
küldõit könyvjutalommal díjaztuk.
Nem ez volt az utolsó lehetõség, a
könyvtár jövõre is meghirdeti a pá-
lyázatot. ■



Berg Judit Rumini címû meseregénye
évek óta az egyik legkedveltebb olvas-
mány a nyolc–tizenkét évesek körében.
Látható ez a kölcsönzések számából és
abból is, milyen élvezettel játszanak a
gyerekek A küldetés címû Rumini-tár-
sasjátékkal. Innen eredt az ötlet, hogy
2015 tavaszán, feldolgozva Rumini törté-
netét, kreatív feladatsort állítsunk össze a
gyerekkönyvtárban a vállalkozó kedvû
kis olvasóknak.

A feladatlapon nyolc különféle fejtö-
rõvel találkozhattak a kitöltõk. A kérdé-
sek között találhattunk igaz-hamis és 
feleletválaszolós feladatot, szókeresõt 
és szereplõpárosító feladványt is. A leg-
utolsó pontban pedig kreativitásukat és
képzelõerejüket mutathatták meg a
Rumini-rajongók, ugyanis arra voltunk
kíváncsiak, milyennek képzelték a recefi-
cefát olvasás közben. Így születtek szín-
pompás, fantáziadús, szemet kápráztató
alkotások a feladatlapon. Többen a játék
hírére olvasták el a meseregényt és töltöt-
ték ki jókedvvel a Rumlis Rumini fejtö-
rõt, de olyan kisgyermek is volt, akinek
édesanyja mesélte estérõl estére a kisegér
izgalmakban bõvelkedõ kalandjait. 

Hármas holtverseny alakult ki a fel-
adatlapok elolvasása után, így három kis-
diák is átvehette A szétszakadt térkép ne-
vû Rumini kártyajátékot. A nyerteseknek
gratulálunk! Reméljük, a többi Rumini-
regényt is élvezettel fogják olvasni, 
hiszen a könyvtárban a sorozat összes ré-
sze megtalálható több példányban. 
A Rumini-könyvek pozitív alaphangula-
ta, humora, frappáns, a gyerekek számá-
ra is könnyen érthetõ dialógusai, az a de-
rû, amivel a fõszereplõ a kalandokat fo-
gadja, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a
történet elolvasása szédítõ élménnyé vál-
jon, és a gyerekek rákapjanak az olva-
sásra. 

Bízunk benne, hogy a Rumini-olvasók
a késõbbiekben is olyan emberek marad-
nak, akiknek fontos lesz, hogy mindig a
kezük ügyében legyen valamilyen olvas-
nivaló. ■
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Rumlis Rumini, avagy kalandozás egy kisegérrel

✒✒    Dományi Zsuzsa

Nyertesek

Kramár Dávid (Színes Iskola)
Keresztes Ádám István (Kõkúti Iskola)
Szabó Benedek (Angyalffy Mátyás Iskola)



Ha május van – és nem csak elsején –,
akkor a legtöbb programszervezõ majá-
lisként hirdeti szabadtéri rendezvényeit,
ami a szép tavaszi környezetre, a vidám,
játékos programokra, kikapcsolódásra,
szórakozásra utal. A miskolci II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár is így
hívta fel a figyelmet a május 9-én rende-
zett eseményre, amelyet már a Nemzeti
Kulturális Alaphoz történt pályázáskor is
az „Ujjé a Népkertben és a könyvtárban
is nagyszerû” címmel illetett. 

Ezzel a nagyszabású rendezvénnyel
könyvtárunk csatlakozott Miskolc város
napjának (május 11.) ünnepi programso-
rozatához is.

Nem titkolt célunk volt az, hogy be-
csalogassuk az olvasókat a könyvtárba,
ezért nem a falakon belül vártuk õket, ha-
nem kimentünk eléjük a térre. 

Korán reggel, az elõkészületkor izga-
tottan figyeltük az eget, mert borús volt,
még az esõ is ijesztgetett néhány cseppel,
de szerencsére az idõjárás hamarosan
megmutatta szebbik arcát, és egész nap
kitartott a napsütés. 

A színes programok sorát a Kávészü-
net együttes nyitotta, klasszikus és kor-
társ költõk megzenésített verseit adták
elõ. A koncert hallgatósága mellett a ját-
szókertben vagy a kézmûves sátorban
foglalatoskodó gyerekek is élvezhették a
zenét, sõt azok is, akik közben már a csa-
ládi akadályversenyre töltötték ki neve-
zésüket. 

A családi akadályversenyen negyven
csapat vett részt, csaknem duplája a
könyves vasárnapon szokásosnak. Az öt
állomásból kettõt a Népkertben állítot-
tunk fel, háromhoz azonban be kellett
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Könyvtári majális Miskolcon
„Ujjé, a Népkertben és a könyvtárban is nagyszerû!”

✒✒    Bokrosné Stramszky Piroska



menni a könyvtárba. A vetélkedõ fõ té-
mája A palacsintás király címû mese
volt, ezért döntöttünk úgy, hogy a progra-
mokba aktívan bekapcsolódókat pala-
csintával jutalmazzuk. Szinte egész nap
sorakoztak a könyvtári büfé elõtt a bol-
dog és éhes palacsintajegy-tulajdonosok,
hogy megkapják a túrós, lekváros vagy
kakaós finomságot. 

A villámkérdésekkel arra kerestük a
választ, hogy a résztvevõk mennyire is-

merik a könyvtár szolgáltatásait és a tag-
könyvtárakat. Így volt, aki több palacsin-
tajegyre is szert tett, biztosítva a napi
uzsonnát. A népszerû játszókert népi já-
tékok egész sorával várta a gyerekeket
egész nap. A könyvtár munkatársai által
készített színes betûkockákat, amelyek-
hez máskor „komoly” feladatok társul-
nak, az apróságok hamar észrevették, és
folyamatosan építették belõlük a kisebb-
nagyobb tornyokat.
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Ritka alkalom volt az a másfél óra,
mely alatt négy József Attila-díjas költõ
ült egyszerre a színpadon (Fecske Csaba,
Kiss Ottó, Vörös István és Zalán Tibor),
akik beszélgetésükkel részben egyénisé-
güknek, részben az egymáshoz fûzõdõ
kapcsolatuknak köszönhetõen, szórakoz-
tatták a jelenlévõket. Szóba került mun-
kásságuk, családjuk, és természetesen a

verseikbõl is felolvastak. Rímfaragásuk-
kal – amibe a közönséget is bevonták – a
versírás rejtelmeibe avatták be a hallgató-
ságot. Néhány perc alatt egész figyelem-
re méltó „mûvek” is születtek, nemcsak a
költõktõl, de a közönség aktív tagjaitól is.
Az alkalmi akrosztichonok sorainak kez-
dõbetûibõl klasszikus és kortárs költõk
nevét hallhattuk ki. 

A kézmûveskedés, mint minden más
alkalommal, most is nagy siker volt. 
A nemezelés és az agyagozás mellett a
könyvtár munkatársainak segítségével
kis könyvecskét is kötöttek maguknak a
résztvevõk – volt, aki nem is csak egyet
–, saját ízlésük szerint díszítve. A kör-
nyezettudatosság erõsítését is belecsem-
pésztük a programba: Berényi László, a 

Miskolci Egyetem oktatója Hová lesz az
energia? címmel tartott játékos foglalko-
zást az érdeklõdõk számára.

Kora délután a középiskolásokat szólí-
tottuk meg. Nekik Vörös István  költõ,
prózaíró, kritikus, irodalomtörténész,
esszéista, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem tanára, kreatív írást is „tanított”,
a program komolyságára tekintettel a
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könyvtár falain belül. Ezen a foglalkozá-
son kiderült az, hogy vannak „olvasó” di-
ákok, sõt olyanok is, akik képesek ked-
venc regényüket három sorban, haikuban
is megfogalmazni. A legsikerültebbeket
az ünnepi könyvhéten a nagyközönség-
nek is bemutatjuk. 

A délutáni bábelõadáson Paprika Jan-
csi kalandjaival szórakoztatta a gyereke-
ket a Vaga Banda Társulat, majd a Ko-
lompos együttes nagysikerû koncertje
zárta a napot. A közös éneklés mellett a
nézõtér gyors átrendezését követõen
együtt táncolt az elõadó és a közönség.

A majális visszhangja nagyon jó volt,
egyre másra érkeztek az elismerõ szavak
a Facebook-oldalunkra, de talán a legna-
gyobb örömöt az okozta, amikor a prog-
ramot követõ hétfõn egy nagymamát az
unokája azért küldött a könyvtárba, hogy
kikölcsönözze neki az akadályversenyen
látott könyvet.

Bár az egész nap a játékról, szórako-
zásról szólt, minden elemében benne volt
az irodalom, a mese, az ismeretek közve-
títése, vagyis mindaz, amiért a dokumen-
tumok gyûjtésén és szolgáltatásán túl egy
könyvtár létezik, léteznie kell. ■
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Fekete Dezsõ 1925. március 6-án szüle-
tett a Heves megyei Pélyen. 1951-ben, a
körzeti könyvtárak szervezésekor került
Bács-Kiskun megyébe, Bajára, ahol elõ-
ször szervezõ, majd vezetõ könyvtáros-
ként dolgozott a kiskunhalasi könyvtárért
is, 1953. szeptember 30-áig. 1953.
október l-jétõl kinevezték a bácsalmási
Járási Könyvtár vezetõjének. A járás
megszûnését követõen – 1963. január 
l-jétõl – a Vörösmarty Mihály Községi
Könyvtárt vezette fõkönyvtárosként.

1973. november 16-ától a halasi
könyvtár helytörténész, bibliográfus fõ-
könyvtárosa volt. Õ alapozta meg könyv-
tárunk helytörténeti gyûjteményét. Gyor-
san bekapcsolódott a város életébe, nem
szakadva el Bácsalmástól. Bibliográfiai

tevékenysége országos hírû, publikációs
munkássága kiemelkedõ volt.

Kitüntetései: 1954-ben Szocialista
Kultúráért, 1970-ben Kiváló Népmûvelõ,
1984-ben Szabó Ervin-emlékérem (az
akkori legmagasabb szakmai díj). Ebben
az évben kapta meg Halason a Pro Urbe
kitüntetést is. Bácsalmás 1992-ben is-
merte el tevékenységét e díjjal. 1985-ben
ment nyugdíjba, de nem nyugállomány-
ba. 1993. március l5-én bekövetkezett
haláláig a Szilády Áron Gimnázium,
majd a Bibó István Gimnázium könyvtá-
rosa volt. Most lenne kilencven éves. Az
élõk feladata emlékének megõrzése, és
az új könyvtáros generáció számára a
szakma szeretetének és szellemiségének
átadása az olvasók, az információt kere-
sõk javára. ■
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A kiskunhalasi és a tompai közönség
Tóth Krisztinával ünnepelhette a költé-
szet napját. A népszerû író, költõ pálya-
futása során közel húsz rangos díjban ré-
szesült. Ausztriában tavaly listavezetõ
volt Pixel címû könyve. Újabb kötetét, az
Akváriumot április végén mutatják be
Bécsben.

– Költészet napi rendezvényen beszél-
getünk a Martonosi Pál Városi Könyvtár-
ban. Úgy tudom, sûrû napja volt. Hon-
nan érkezett hozzánk?

– Igen. Tompán olvastam fel, ahol egy
költészet napi mûsor volt a könyvtárban
alsó tagozatosoknak és kiskamaszoknak.
Ezt Kiskunhalason egy felnõtt felolvasás,
író-olvasó találkozó követte.

– Melyik mûveibõl választott?
– Novellákat a legutóbbi, Pillanatra-

gasztó címû kötetembõl, versek azonban
a korábbi könyvembõl is szerepeltek. 
A Porhó címû, 2000-ben megjelent ver-
seskötetbõl is felolvastam egy József At-
tila parafrázist. 

– Úgy tudom, volt már korábban Kis-
kunhalason.

– Kétszer. Nagyon szép emlékeim
vannak. Elõször akkor voltam, amikor a
fiam óvodáskorú vagy kisiskolás volt.
Csipkét is néztünk. Csak az a gond, hogy
mind a kétszer rohantunk, mint most. Jöt-
tem, felolvastam és mentünk vissza az
esti vonattal, de ez egy ilyen szakma.

– További helyi vonatkozás, hogy a
Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium-
ban választható érettségi tétel volt. Mi-
lyen érzés?

– Amikor néhány évvel ezelõtt legelõ-
ször érettségi tétel voltam, akkor azt gon-
doltam: fú, de öreg vagyok. Most már na-
gyon megtisztelõnek tartom, jó érzés.
Borzasztó kíváncsi lennék, hogy mit
mond a diákoknak a Vonalkód címû köte-
tem. Amikor legutóbb volt ilyen alkalom,
akkor megkaptam néhány dolgozatot. Az
például egészen szembetûnõ volt, hogy
az egyes szám elsõ személyben elmesélt
történeteket a diákok többsége azonosítja
a szerzõvel. Azt gondolják, mind vele
történt, amit a narrátor mesél. Ebbõl elég
mulatságos következtetéseket vontak le.
Érdekes tapasztalat volt nekem, hogyan
gondolkodnak az irodalmi mûvekrõl. Er-
rõl szeretek is a diákokkal beszélgetni,
fontosnak tartom. Író-olvasó találkozó-
kon tapasztalom, hogy ez még a felnõtt
olvasóknak sem mindig evidens, nem
olyan magától értetõdõ. Egyébként meg
nagyon örülök neki. Nagyon jó kezdemé-
nyezésnek tartom, hogy kortárs irodalmi
mûvekkel is foglalkozhatnak diákok. Ez
eloszlatja azt a gyanakvást és távolságtar-
tást, ami még mindig tapasztalható ezek-
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kel az alkotásokkal kapcsolatban. A kor-
társ mûveket olyan valaminek tartják,
amit nem ismerünk, nem értünk, nem ta-
lálunk fogást rajta. Nagyon örülök, hogy
a Vonalkód könyvemre esett a választás.
Ez nagyon klassz. Köszönöm azoknak,
akik úgy döntöttek, hogy ez szerepel a
választékban.

– Mennyire tudja betölteni a szerepét a
költészet napja véleménye szerint?

– Nem tudom igazából, hogy mi volna
a szerepe. Ha az, hogy egy kicsit felhívja
a figyelmet az irodalomra és ezen belül is
a kortárs irodalomra, akkor azért bizto-
san betölti a szerepét. Azt szoktam mon-
dani, hogy egy évben legalább egyszer ez
egy legitim szakma. Egyébként mindig
felvetik: jó, jó, írsz, de különben mit csi-
nálsz?! Ez nem tûnik foglalkozásnak. 
A költészet napján el lehet hinni, hogy
valakinek tényleg az a munkája, hogy
verseket ír. Rengeteg eseményt szervez-
nek ezzel kapcsolatban. Szerintem ez idõ
tájt olyanok is hallgatnak verset, akik az
év többi részében nem nagyon. A fiam
például gitározik. A költészet napján egy
kávézóba ment elõadni, ahol egy osztály-
társával kortárs verseket énekeltek kama-
szoknak.

– Közel hozzák hozzájuk irodalmat.
– Igen. Olyan gyerekek is üldögélnek

a mûsoraikon, akik maguktól nem biztos,
hogy egy Háy János- vagy egy Szabó 
T. Anna-kötetet elkezdenek lapozgatni.
Élvezik viszont a dalokat és megjegyzik
a szövegüket. Nagyon sokat jelent szerin-
tem, ha egy tizenhat-tizenhét éves gyerek
fejbõl fújja Parti Nagy Lajos versét, mert
hallotta a koncerten. Mondtam is a gye-
reknek, mit akarhatsz ennél többet elérni.

– Anya verseit megzenésíti-e?
– Udvariasságból már tõlem is válasz-

tott, de azért nem én vagyok itt a fõ cél-
pont, és nem is kell, hogy ez így legyen.
Igazából akkor aggódnék komolyan, ha
pont az enyémekkel foglalkozna. 

– Az Akvárium címû könyvének Bécs-
ben lesz a bemutatója.

– Ez már a második könyvem a
Nischen Verlagnál. Az elõzõ, 2014-es,
Pixel címû kötetem a könyvkiadó 
legnagyobb sikere volt. Az ORF-lista 
elsõ helyén szerepelt tavaly áprilisban,
ami fantasztikus eredmény. Ez egy kis 
kiadó, így a siker rá is irányította a 
figyelmet, nem csak rám mint szerzõ-
re. Németországban is forgalmazták, 
és nagyon szép fogadtatása volt. Az Ak-
várium bemutatója április 29-én lesz
Bécsben. A francia nyelvû Vonalkódot
pedig meghívták Marokkóba, a könyvvá-
sárra.

– Még meghódításra vár az angol
nyelvterület?

– Készül a Pixel angol nyelvû fordítá-
sa is, igen. Reméljük, a közeljövõben ez
is megoldódik.

– Min dolgozik most?
– Három gyerekkönyvem is készül. Az

anyát megoperálták tavasszal jelenik
meg a Móra Könyvkiadónál. Eléggé bal-
jós a cím és komor a téma, de egy felol-
dó és vidám könyv lesz. Ugyanennél a
kiadónál jön ki még egy hosszabb, örök-
befogadásról szóló mesém, A teknõ. Õsz-
re várható az Orrfújós mese. Jövõre pe-
dig egy verseskötetem jelenik meg a
Magvetõ Könyvkiadónál Világadapter
címmel. ■
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A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE)
és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Gyermekkönyvtáros Szekciója
közös bemutatót szervezett az idei
könyvfesztivál könyvtáros klubjában, áp-
rilis 24-én délután. A témát egy orosz
szakmai lapnak a magyar könyvtárügy
egy szeletével foglalkozó száma adta.

2014 tavaszán Magyarországon tájé-
kozódott az orosz lap két szerkesztõje.
Ellátogattak az Óbudai Árpád Gimnázi-
umba, valamint a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) Sárkányos Gyermek-
könyvtárába, hogy az itt szerzett tapasz-
talataik alapján lapjukban bemutathassák
a magyar iskolai és gyermekkönyvtárak
mûködését.

Az elsõ elõadó Sonnevend Péter volt,
aki a lapszám megszületésénél bábásko-
dott. Beszélt arról, milyen nagy megtisz-
teltetés ez a szám, mivel eddig mindössze
egy tematikus számot jelentettek meg. 
A lap 29 ezer példányban jut el az érdek-
lõdõ olvasókhoz 

Az Iskolai Könyvtár1 a huszonnégy
magánkiadásban megjelenõ módszertani
folyóirat egyike. A 2014. évi 11-es volt a
magyar szám.2 Ezt a lapszámot a moszk-
vai Balassi Intézet keretében mûködõ
Magyar Kulturális, Tudományos és Tájé-
koztatási Központban mutatták be 2014.
november 24-én.3

Buncsák Piroska, az Óbudai Árpád
Gimnázium könyvtárostanára az általa
kitalált és már több éve megvalósított
könyvtári alkotópályázatot mutatta be.
Minden évben más a téma, az idén példá-
ul a fény évéhez kapcsolódott. A pályázat
célja az, hogy a kötelezõ tanulmányi fel-
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Mit találtak érdekesnek, bemutatandónak a magyar iskolai 
és gyermekkönyvtárról az orosz szakemberek? 

✒✒    Szakmári Klára

1 http://lib.1september.ru/libarchive.php
2 http://lib.1september.ru/?year=2014&num=11
3 http://www.moszkva.balassiintezet.hu/ru/

Fotó: Dömsödy Andrea

Fotó: Dömsödy Andrea



adatokon túl is kibontakoztathassák 
képességeiket, tehetségüket a diákok,
szellemi és mûvészeti területen egyaránt.
Nagyon változatos a megvalósítás formá-
ja. Készülnek esszék, filmek, versilluszt-
rációk, prezentációk, dísztárgyak, szem-
léltetõ eszközök, fordítások, interjúk, 
újságcikkek, tablók, naptárak, fotóalbu-
mok, novellák, versek. A pályázat során
cél, hogy a könyvtári szolgáltatásokat,
dokumentumokat igénybe vegyék a tanu-
lók, majd készítsenek a felhasznált do-
kumentumokról szabályos bibliográfiai
hivatkozást. Tanári konzultáción is részt
vehetnek, de alapvetõen önállóan dol-
goznak, az ötlettõl a megvalósításig. 
A mûveket egy kiállításon mutatják be,

ahol az igazgató is értékeli és jutalmazza
a pályázókat.4

Kámán Veronika szintén az Óbudai
Árpád Gimnázium könyvtárosa. Õ azt
mutatta be, hogyan lehet webes eszkö-
zökkel elérni a fiatalokat, bevonzani õket
a tudásközpontba. A közösségi web hasz-
nálata ma már elengedhetetlen, mert 
tévesek azok az állítások, hogy nem ér-
dekli õket semmi, nem olvasnak. Ha oda-
megyünk, ahol a fiatalok jelen vannak –
akár a virtuális térbe –, akkor örömmel és
aktívan bekapcsolódnak a dolgokba, sõt
õk is kezdeményeznek. A hátrányt fordít-
suk át lehetõséggé, használjuk a felülete-
ket. A blog5, a facebook, a pinterest és a
fájlmegosztók: a googledrive és a drop-
box is interaktív lehetõségeket kínálnak.
Könyvtárosként ismerni és használni kell
ezeket a lehetõségeket! „Szeresd meg,
amit õk szeretnek!” – ezt az alapelvet kö-
vetve közel kerülhetnek egymáshoz a
könyvtárosok és a felhasználó fiatalok.
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A külföldiek számára nagyon érdekes
és követendõ, hogy Magyarországon a
kötelezõ tanterv része a könyvtárhaszná-
lat és az információkeresés tanítása.
Dömsödy Andrea a KTE alelnökeként
bemutatta, hogyan változott ennek a jogi
szabályozása, hogyan alakultak az okta-
tási-nevelési célok és a fejlõdés irányai,
hogyan alakult ki a szakmódszertan, mik
a tantárgyi és tantervi keretek, mikor tör-
tént igazi paradigmaváltás és ezt hogyan
követte a gyakorlat. Beszélt a tantárgyi
keretekrõl, az óraszámokról és a tartal-
makról, valamint arról, hogy mindezek
elsajátíttatása komplex pedagógiai fel-
adat. A jelenlegi iskolai könyvtári gya-
korlat sajnos nagyon eltérõ. Óriásiak a
különbségek: a sikeres használói maga-
tartás és gyakorlat kialakításától a nem
tanításig minden elõfordul.

Budavári Klára, a FSZEK lõrinci
nagykönyvtárának gyermekkönyvtá-
rosa6, az MKE Gyermekkönyvtáros

Szekciójának alelnöke pillanatképekben 
mutatta be azt a több évtizedes sikeres te-
vékenységet, amit folytat. Az elmúlt évek
programjait egy-egy fotó segítségével
idézte meg: mesedélután, szerepjáték,
bábozás, önismereti tréning, önbizalom-
fejlesztõ játékok, vetélkedõk, családi
együttlétek, kézmûves foglalkozások,
társasjátékozás, olvasóklubok és -körök –
mind lehetõséget jelentenek az olvasóvá,
használóvá nevelésre. A lényeg a közös,
jó élmény, mert akit egyszer beszippan-
tott a könyv, a könyvtár világa, az remél-
hetõleg mindig visszatér.

A rendezvény utolsó elõadója Dienes
Éva gyermekkönyvtáros, a FSZEK Sár-
kányos Gyermekkönyvtárának vezetõje
volt.7 Bemutatta ezt a csodás gyermekbi-
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rodalmat, és szólt arról, hogy mi a célja a
gyermekkönyvtárnak és a könyvtáros-
nak, milyen eszközök állnak rendelke-
zésre, mit tart a legfontosabbnak. Bemu-
tatta a könyvtár tudatos és gyerekbarát
építészeti kialakítását, és mesélt azokról
a felejthetetlen rendezvényekrõl, ame-
lyeknek részesei lehettek gyerekek, szü-

lõk és serdülõk. A tudatos állományépí-
tés, a változatos programok (mese-, drá-
ma- és médiafoglalkozások), az egyéni
megszólítás, a beszélgetés az olvasókkal,
a könyvbemutatók és a könyvajánlók, ki-
állítások a használókért vannak. Ezeket a
szakmai tapasztalatokat és gyakorlatokat
az ELTE Tanítóképzõseinek is igyekszik
bemutatni és átadni a gyakorlatban. Szólt
még az önkéntesek szerepérõl és felada-
tairól, valamint a veszélyekrõl és az esé-
lyekrõl.

Nagy örömünkre sokan eljöttek a
Könyvtáros Klubba, és érdeklõdve követ-
ték az orosz lapszám magyarországi be-
mutatóját. Tervezzük, hogy az oroszul
megjelentetett cikkeket, tanulmányokat,
jó gyakorlatokat magyarul is elérhetõvé
tesszük. ■
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2015. március 3-án, ebéd után az
Angyalffy Mátyás Általános Iskolában
ötvenegy lelkes nebuló és néhány peda-
gógus gyûlt össze azért, hogy egy elõ-
adás keretében új ismereteket szerez-
zen az okostelefon okos használatáról. 
A programot a Községi Könyvtár vezetõ-
je, Kristófné Szabó Szerafina szervezte
meg a Kistelepülések Könyvtári Ellátása
keretében.

Mindenekelõtt érdemes megjegyezni,
hogy a feltett kérdésre adott jelentkezé-
sek alapján a megjelentek túlnyomó
többsége rendelkezett okostelefonnal, te-
hát nagyon is fontos volt ez az elõadás
számukra. Körülbelül harminc gyermek
androidos készüléket birtokolt, négynek
Windows Phone készüléke volt, iPhone
típusú telefont senki sem jelzett. 

Elsõként olyan tanácsokat hallhattak a
résztvevõk, amelyek a készülékek üze-
melési idejét teszik hosszabbá és megbíz-
hatóbbá, illetve segítenek megõrizni pri-
vát szféránkat. Különösen fontos ezt a 
témát tisztázni, hiszen bármennyire is ör-
vendetes a sokféle intelligens funkció, de
a telefonhívások érdekében tartósan

üzemképesnek kellene lennie készülé-
künknek.

Ezt követõen egy zsebbe vágó kérdés
került napirendre. Az okostelefonok
megvásárlásakor a szolgáltatóval kötött
szerzõdésben tarifacsomagot is kell vá-
lasztanunk, amely meghatározza, mekko-
ra adatforgalom engedélyezett. Ezt a kor-
látot természetesen bárki túllépheti, ez
viszont jelentõs pluszköltséggel jár. Ez
azonban elkerülhetõ! A telefonon beállít-
ható az internetes és telefonálási adatfor-
galom figyelemmel követése. Megadha-
tunk korlátot, és egy grafikon bármikor
megmutatja, hol tartunk éppen. Ha ezt el-
mulasztjuk figyelni, akkor is van segít-
ség. A készülék jelzést ad, amikor túllép-
jük a beállított limitet. Azoknak, akik
gyakran használják internetezésre, letöl-
tésekre okostelefonjukat, különösen
ajánlott használni ezt a funkciót.

Ezután egy kényes témakör: készülé-
keink biztonsága és adataink védelme
következett. Tapasztalataim szerint a 
személyes adataikat általában nem érzik
veszélyeztetve az emberek – különösen 
a gyermekek. Mindaddig, amíg valaki –
akár csak egy rövid idõre – el nem tulaj-
donítja okostelefonjukat, és anyagi kárt
nem okoz nekik (vásárol), vagy fel nem
használja az elmentett jelszavakat a tulaj-
donos lejáratására. Amikor ez a helyzet
elõáll, akkor már késõ a bánat! Ennek
kapcsán elhangzott, hogy egyáltalán nem
jelent elegendõ és megfelelõ védelmet a
PIN-kód vagy az ún. „minta” alkalmazá-
sa képernyõzárnak. Nemcsak azért, mert
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az ujjak nyomot hagynak a kijelzõn és
ezzel elárulják a titkot, ezen segíthet egy
érintõ toll is, amely nem hagy nyomot a
kijelzõn. Egy eltulajdonított készülék
adatkábellel számítógéphez csatlakoztat-
va készségesen továbbít mindenféle ada-
tot illetéktelenek számára! A fájlok letör-
lése a telefonról szintén nem nyújt meg-
felelõ adatvédelmet, ugyanis hozzáértõk
helyreállító szoftverekkel képesek visz-
szaállítani szinte minden törölt adatállo-
mányunkat. Beszéltünk a készülék távoli
vezérlésével végezhetõ védelmi megol-
dásokról és azok korlátairól. 

Végezetül a tematikus forrásgyûjtemé-
nyemet tallóztuk át, amelyben hasznos
cikkek, tanácsok és applikációajánlatok
találhatók tekintélyes mennyiségben. 
Nagyon tetszett a gyerekeknek a mate-
matikai képleteket megoldó PhotoMath
alkalmazás, amely egyelõre csak Win-
dows telefonokon futtatható.

Befejezésül az applikációk letöltésé-
vel, konkrétan a felhasználási feltételek
elfogadásával foglalkoztunk. Fontos len-
ne tudatosan végigolvasni, mire adunk
jogosultságot egy alkalmazás fejlesztõjé-
nek. Még akkor is fontos ez, ha biztonsá-

gosnak vélt helyrõl, például a Google
Play webáruházból történik a letöltés; és
ha egy üzenet a letöltés elõtt arról tájé-
koztat, hogy ez az alkalmazás nem tá-
maszt a használatért cserébe különleges
feltételeket. Hivatkozásként ebben az
esetben is megnyithatók a részletek.
Ezek pedig sok esetben felháborítóak!
Például az alkalmazás bármikor bekap-
csolhatja a mikrofont, a webkamerát, és
felvételeket készíthet. Jogot formálhat
jelszavainkra, közzétehet a nevünkben
bizonyos dolgokat a közösségi portálo-
kon. sms-t, mms-üzeneteket küldhet a tu-
lajdonos kontójára; videót készíthet, 
lemásolhatja a készüléken tárolt adatállo-
mányokat és továbbíthatja a fejlesz-
tõknek – akik harmadik féllel is üzleti
kapcsolatban is állhatnak. A Samsung
készülékek tulajdonosai az ingyenes iro-
dai alkalmazás használatával még arra is
felhatalmazzák az applikáció fejlesztõjét,
hogy alkalomadtán bluetooth kapcsolatot
létesítsen. Nyilván azért, hogy az illetõ
által használt többi eszközrõl is (lapto-
pok, egyebek) lehívhasson fájlokat. Vi-
gyázzunk, hogy az okostelefon ne váljék
spionná a zsebünkben! ■

Balog Eszter

Bokrosné Stramszky Piroska
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc

Dományi Zsuzsa
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata
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Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Harmados Mária
Szegedi Bíróság Könyvtára, Szeged

Kovács Orsolya

Makuvek Nóra
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Marcali Marianna
Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom

Nagyné Gvizd Ágnes
Csongrád Megyei Bíróság

Pál László
Kiskunhalas

Petényi Erzsébet
József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya

Petrozsényi Eszter 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Szakmári Klára
Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest

Szilassi Andrea
József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya

Szûcs Katalin
Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom

Varga-Sabján Gyula
Kiskunhalas

Májusi lapszámunk szerzõi



Dirib-darab tárlat a
Somogyiban

Szepesi Dóra grafikus- és festõmûvész
alkotásait láthatja a közönség a Fiatal
képzõmûvészeti tehetségek a Somogyi-
könyvtárban tavaszi rendezvénysorozatá-
ban a könyvtár elsõ emeleti folyóirat-ol-
vasótermében.

Szepesi Dóra így vall a képzõmûvé-
szethez fûzõdõ viszonyáról: „A Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Peda-
gógusképzõ Karán vagyok képi ábrázo-
lás szakos hallgató. Régóta érdekel a
képzõmûvészet, de csak az egyetemi éve-
im alatt kezdtem el komolyabban foglal-
kozni a rajzolással és festéssel. Legin-
kább a vegyes technikában érzem otthon
magam, imádok különféle anyagokat
összedolgozni. Szeretek gyûjtögetni és
rátalálni dolgokra, mert sok esetben a ta-
lált dolog ad ötletet egy új kép elkészíté-
séhez. Továbbá érdekel a hiány, a pozitív
és negatív formák kapcsolata.”

A tárlat június 13-áig  tekinthetõ meg.
A programsorozat a Somogyi-könyv-

tár, az SZTE Tehetségpont és a SZTE
Sófi Alapítvány szervezésében valósul
meg. ■

Ötezer könyvet küldtek a
könyvtárról álmodozó kislánynak

„Egy könyv százzal ér fel a szívemben.”
„A könyveknek három tulajdonságuk
van: birtokolhatók, cserélhetõk és az illa-
tuk. Végigutazhatod az irodalmat, és el-
juthatsz Mexikóba, miközben egy hely-
ben ülsz.”

Ezek a mondatok egy kislánytól szár-
maznak, akit Ana Mell Araújo Rocha
Silvának – illetve becenevén Mellnek
hívnak. Csupán hétéves, és arról ál-
modik, hogy egy közkönyvtárat nyit la-
kóhelyén, a brazíliai Alagoas államban
található, mindössze 25 ezer lakossal
rendelkezõ kisvárosban, Mata Grandé-
ban.

Tanárcsalád gyermekeként Mellre
mindig is nagy hatással voltak a történe-
tek, amiket édesanyjától és nagymamájá-
tól hallott.

„Még mielõtt megtanult volna olvasni,
már akkor is szerette a képeskönyveket”
– mondta unokatestvére és nagymamája,
Marina Fortes a The Huffington Postnak.

Az olvasás iránti szeretetébõl született
meg az álma, hogy ezt az érzést megosz-
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sza közösségének más tagjaival is.
A könyvtár építésének ötlete akkor kez-
dett megvalósulni, amikor Mell egyik
nagynénjének írt levele felbukkant az
Instagramon:

Kedves Fafá néni!

Szeretnék létrehozni egy kis könyvtárat,
szóval, ha esetleg tudnál adni néhány
könyvet, akkor azokat is beraknám a
gyûjteményembe. Hagy olvassunk, a kis
barátaim és én, és mindenki, akit ez érde-
kel! Mondd, hogy mit gondolsz, de tu-
dom, hogy tetszeni fog neked az ötletem.
Szeretettel, unokahúgod, Mell

A levelet március 28-án tették közzé,
és pillanatok alatt bejárta a brazil közös-
ségi médiát. Egy Instagram-fiókot és egy
Facebook-oldalt is létrehoztak a projekt-
nek, és mindkettõnek több ezer követõje
lett, a videót, amelyen Mell elmondja az
álmát, több mint 18 ezren nézték meg a
Facebookon.

„Mell Könyvtárát” számos népszerû
brazil énekes is támogatta. És ami még
fontosabb, több mint ötezer könyv gyûlt
össze a kislány könyvtárral kapcsolatos
álmához.

Alagoas oktatási államtitkára több
mint kétezer-hétszáz könyvet adományo-
zott, nem sokkal késõbb pedig további
kétezer érkezett a Katonai Rendõrség
Akadémiájától.

És minden nap egyre több könyv érke-
zik az ország minden pontjáról postán.

A család pénzgyûjtésbe is fogott,
hogy akkora könyvtárat építhessenek,
amelyben elfér ez a rengeteg adomány-
könyv. Addig a legtöbb könyv az Állami
Archívumnál van, amely magára vállalta
a katalogizálásuk feladatát.

„[Mell] Nagyon örül mindenki segít-
ségének, és boldog, hogy látja megvaló-
sulni az álmát. Minden egyes könyv, amit
kap, mosolyt csal az arcára” – mondja a
nagymamája. „Nagyon jó érzés látni,
hogy Mell álma valósággá válik, és inspi-
ráló együttmûködni másokkal, ami mind-
annyiunknak megmutatja, hogy az iroda-
lom él és virul.”

Miközben Mell, sok más mai gyerek-
hez hasonlóan, a technika megszállottja,
mégis az olvasás tölti ki a legtöbb idejét,
és a legjobban így szeret tanulni. ■

Forrás: The Huffington Post
Fordította: Latin-Amerika Társaság
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