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A képen: Voit Krisztina 1995-ös felhívása.
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✒✒ „A sorozat célja kettõs: egyfelõl az

egyetemi hallgatóság számára szeret-

nénk olyan szakmai ismereteket nyúj-

tani, amelyek kiegészítik és tovább bõ-

vítik a tantervben szereplõ stúdiumok

adta tudásanyagot, másfelõl a könyvtá-

ros szakma számára felkínálni [...] tájé-

kozódási lehetõségeket.” – Voit Kriszti-

na, az ELTE BTK KITI Könyvtártu-

dományi Tanszékének egykori vezetõje

fogalmazta meg így a nyilvános elõ-

adásfolyam küldetését egy 1995. októ-

ber 5-én kelt iraton. Az elhatározást 

hamarosan tett követte: a nyitóelõadást

ugyanezen hónap 11-én tartotta Csa-

podi Csaba A Corvina-kutatás problé-

máiról. Errõl az eseményrõl szinte

azonnal tudósítás jelent meg a Könyvtá-

ri Levelezõ/lap hasábjain, ez egyúttal a

Nyitott Napokról szóló elsõ publikáció

is.1

A sorozatot eleinte a könyvtörténeti

és -mûvészeti tárgyú elõadások uralták,

például Rozsondai Marianne: A könyv-

kötéskutatás problémái (1995. novem-

ber 15.); Haiman György: Nyomtatott

szövegek és képek vizsgálatáról (1995.

november 29.); Soltész Zoltánné: Régi

könyvek és egykori tulajdonosaik (1996.

február 21.); V. Ecsedy Judit: Rejtett

nyomdahelyû könyvek a 16–18. szá-

zadban (1996. március 6.); Pavercsik

Ilona: Pest-budai könyvkereskedõk az

1780-as és 1790-es években (1996. má-

jus 8.); Sarbak Gábor [Madas Edit helyett

„beugorva”]: A kódextöredék-kutatás

története és jelentõsége (1996. október

16.); Sarbak Gábor: Középkori pálos

kéziratok és nyomtatványok (1996. no-

vember 6.); Madas Edit: Középkori bib-

liafordításainkról (1996. november

20.); Körmendy Kinga: A kodikológia le-

hetõségei a magyar mûvelõdéstörténet

forrásainak feltárásában (1996. novem-

ber 4.); Török Gyöngyi: A corvinák dí-

szítésérõl (1997. március 1.).

Emellett természetesen már a Nyitott

Napok elsõ idõszakában megjelentek

információtudományi témák is (így pél-

dául Rózsa György: Kulturális örökség

és információs társadalom, 1995. no-

vember 1.). Az – akkori – technikai új-

donságok bemutatására több ízben sor

került (például Matlák Tamás: Mire a

papírhegybõl CD ROM lesz, 1995. no-

vember 8.; Sütheõ Péter: Az Internet,

1996. október 30.). Nem maradt ki a té-

mák sorából a menedzsment sem

(egyebek mellett Szántó Péter: Hogyan

menedzseljünk ma egy könyvtárat?,

1996. április 10.), és szó esett könyvtár-

építészeti és -berendezési kérdésekrõl

is (például Gócza Gyuláné: Költöztetés –

építkezés – az új épület szolgáltatások-

kal való megtöltése, 1999. április 21.).

Több tematikus félévet szerveztek

(például Különleges szolgáltatások,

gyûjtemények, ismerethordozók, 2000

tavasza), sõt, az A pályázás – pályázati

rendszer – pályázási tapasztalatok té-

makörre három szemeszter is épült

(1998 tavasza és õsze, 1999 tavasza).

Hasonlóképpen több félév végén

visszatérõ program volt a mindenkori
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1 hang[odi Ágnes]: „Nyitott Napok”. Elõadás-

sorozat az ELTE BTK Könyvtártudományi-

Informatikai Tanszékén = Könyvtári

Levelezõ/lap, 7. évf. 1995. 10. sz. 17. o.



végzõs hallgatók bemutatkozása és a

szakdolgozatok ismertetése (1998, 1999

és 2000 tavasza). 

A Nyitott Napok keretében egyetlen,

kivételesen örömteli alkalomból a so-

rozat alapítója, Voit Krisztina is tartott

elõadást: Beszámoló a tanszéken meg-

induló doktori (PhD) képzésrõl (1998.

március 4.). Itt említendõ, hogy a szer-

vezést a késõbbiekben már nem õ vé-

gezte, 1998 õszétõl például Bobokné

Belányi Beáta volt a Nyitott Napok

„háziasszonya”.2

Az elõadásokat rendszerint az akkori

Könyvtártudományi és Informatikai

Tanszék, a mai Könyvtár- és Informá-

ciótudományi Intézet (KITI), „oszlopos”

elõterében tartották, de kivételes ese-

tekben külsõ helyszínt is igénybe vet-

tek. Gócza Gyuláné már említett elõ-

adására például a Fõvárosi Szabó Ervin

Könyvtár Zenei Gyûjteményének akkor

nyíló Ötpacsirta utcai épületében került

sor.

A rendezvény szerdánként, szinte

mindig tizenhét órakor kezdõdött. Az

eleinte heti (!) gyakoriság idõvel kéthe-

tivé alakult, és olykor hosszabb szüne-
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2 Ezúton is köszönöm Patkósné Tóth Zsuzsá-

nak, hogy az eddigi elõadások jegyzékét és az

egyéb dokumentációt rendelkezésemre bocsá-

totta. (A lista néhány adatát az elõadásokon

készült jegyzeteim alapján pontosítottam.)
3 Az elsõ „hivatalos” híradás a Nyitott Napok

újraindításáról: Kiszl Péter: Tudományos örök-

ség és gyorsuló fejlõdés – könyvtárosképzés az

Eötvös Loránd Tudományegyetemen =

Könyvtári Figyelõ, 61. évf. 2014. 450. o.

Kiszl Péter. Fotó: Fodor János, ELTE BTK KITI



tek következtek. A sorozat megszûnésé-

ig, 2000 novemberéig, összességében

így is mintegy hatvan alkalommal gyûl-

tek össze a Nyitott Napok résztvevõi.

•

Két évtizeddel alapítása és bõ tizenöt

évvel megszûnése után a Nyitott Napok

az alapítója által megfogalmazott gon-

dolatok szellemében indul újra.3 Voit

Krisztinának a cikk elején idézett szavai

ma is érvényesek, így az új sorozat kon-

cepciója nem különbözik a régiétõl. 

A hagyományõrzés jegyében megmarad

a szerdánkénti idõpont és a tizenhét

órai kezdés is. Az elõadások helyszíne

azonban az oszlopos elõtér helyett az

abból nyíló hatos terem lesz. (Ez a vál-

toztatás azért szükséges, mert manap-

ság az elõadók többsége számítógépes

prezentációval illusztrálja mondandóját,

és az ehhez szükséges technikai feltéte-

lek biztosítása az elõtérben nehézkes.)

A KITI erõsödõ történeti elkötelezett-

ségét mutatja nem csak a könyvtörténet

specializáció tavalyi beindítása, hanem

például az is, hogy az újjászületõ Nyitott

Napok egyelõre kifejezetten történeti

jellegû lesz. A téma tehát minden eset-

ben információ-, írás-, könyv- könyvtár-,

nyomdászat- vagy sajtótörténeti, az 

elõadók között azonban lesznek törté-

nészek, muzeológusok, levéltárosok,

irodalom-, mûvészet-, és nyelvtörténé-

szek is. Ez többek közt azt is biztosítja,

hogy külsõ nézõpontból tekinthessünk

a saját szakmánkra. A könyves témák-

kal (is) foglalkozó „külsõs” elõadók

könyvtárosokétól olykor eltérõ látás-
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Barátné Hajdu Ágnes. Fotó: Fodor János, ELTE BTK KITI



módja és a szaktudományok határainak

átlépése remélhetõleg sokakat késztet

gondolkodásra, és nyilván akadnak,

akiket hozzászólásra is sarkall. Éppen

ezért a bõ háromnegyedórás, szûk egy-

órás, nyilvános elõadások végén termé-

szetesen lehetõség nyílik kérdésekre,

vitára.

A másfél évtizedes szünet után újra-

induló Nyitott Napok elsõ alkalma kü-

lönleges esemény volt nem csak a hosz-

szú kihagyás miatt, hanem azért is, mert

a nyitóelõadás elõtt a rendezvénysoro-

zat kezdeményezõjérõl, Voit Krisztiná-

ról emlékeztek meg a jelenlévõk. 2016.

február 24-én, szerdán délután öt óra-

kor Kiszl Péter köszöntötte a megjelen-

teket, majd átnyújtotta a Nyitott Napok-

logópályázat gyõztesének, a KITI egyik

most végzõ diákjának, Császár János-

nak az õt megilletõ díjat. Ezt követte az

intézetigazgató fényképekkel és doku-

mentummásolatokkal illusztrált emléke-

zése kedves tanárára, Voit Krisztinára,

akivel késõbb – immáron kollégaként –

évekig egyazon oktatói szobán oszto-

zott. Igen személyes hangú elõadásá-

ban Kiszl Péter beszámolt a tanárnõ

KITI-ben õrzött hagyatékának rendezé-

si munkálatairól is. 

Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezetõ,

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

elnöke Voit Krisztinát a szakembert mu-

tatta be, adatgazdag elõadásában elsõ-

sorban a Nyitott Napok alapítójának pá-

lyáját és eredményeit ismertette. 

A közönség soraiban foglalt helyet

Voit Krisztina egykori évfolyamtársa,

Poprády Géza, az Országos Széchényi

Könyvtár korábbi fõigazgatója is. Nem
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ifj. Voit Pál. Fotó: Fodor János, ELTE BTK KITI



csak jelenlétével, hanem hozzászólásá-

val is megtisztelte az eseményt a néhai

tanszékvezetõ öccse, ifj. Voit Pál, a tata-

bányai József Attila Megyei és Városi

Könyvtár igazgatója. Õ elsõsorban a „ci-

vil” Voit Krisztinára emlékezett, de el-

mondta azt is, megnyugtató számára,

hogy nõvére hagyatéka méltó helyre

került Voit Krisztina egykori, szeretett

munkahelyén. 

A megemlékezések után következett

az újjászületõ Nyitott Napok elsõ elõ-

adása, amelyet Gazda István tudo-

mánytörténész tartott a könyvtáros és

orvostudós Semmelweisrõl. A Magyar

Tudománytörténeti Intézet igazgatójá-

nak lendületes elõadása egyrészt a köz-

tudatból hiányzó részletekre világított

rá, így arra, hogy „az anyák megmentõ-

je” rövid ideig könyvtáros is volt, illetve,

hogy egyes mûveinek milyen kiadásvál-

tozatai vannak. Gazda István emellett

hangsúlyozta Semmelweis többek által

kétségbe vont magyar voltát, ismertette

a nevezetes felfedezés – több helyütt té-

vesen megjelent – részleteit, végül cá-

folta a Semmelweis tragikus sorsával és

halálával kapcsolatos mendemondákat

és tévhiteket. 

A rendezvény végén Bibor Máté, a

KITI Könyvtártudományi Tanszékének

tanársegéde (és a márciusi alkalomtól

kezdõdõen a sorozat szervezõje) né-

hány percben ismertette a Nyitott Napok

2016 tavaszi programját:

Március 9.: S. Sárdi Margit (ELTE BTK

Régi Magyar Irodalom Tanszék): 

A zágoni parókia könyvtára;

Április 20.: Boreczky Anna (MTA-

OSZK Res Libraria Hungariae Kutató-

csoport): „Papirusz-stílus” a középkori

könyvfestészetben. Egy családregény ha-

gyományozódás-történeti konzekvenciái;

Május 11.: Pálffy Géza (MTA BTK

Történettudományi Intézet): Egy kevéssé

ismert közép-európai Habsburg-kódex-

sorozat magyarországi vonatkozásai. 

A Szent Korona legkorábbi ábrázolásai

a XVI. században.

Az elõadásokra minden érdeklõdõt

szeretettel vár az ELTE BTK Könyvtár-

és Információtudományi Intézete! ■
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Gazda István. Fotó: Fodor János, ELTE BTK KITI




