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✒✒  Formálisan huszadik századi gulli-

veriáda. Szathmáry Sándor (1897–1974)

fõhõsének a neve is Gulliver, és akár-

csak Swift legendás szatírájának köz-

ponti figurája, szintén hajóorvos. 

A szerzõ ritkán emlegetett, sõt csaknem

elfelejtett alkotója a magyar irodalom-

nak, nevét a könyvtárosok is kevésbé

ismerik. Gépészmérnök volt, a MÁVAG

fõmérnökeként ment nyugdíjba. Keve-

set írt, irodalomtörténeti státusát az utó-

pia és a disztópia sajátos ötvözetének

tekinthetõ szatirikus kalandregényével

nyerte el. Még 1935-ben kezdte írni, de

csak 1941-ben adták ki – cenzúrázva –

Gulliver utazása Kazohiniában cím-

mel. Osztatlan sikert aratott, az utópia

hazai nagymestere, Karinthy Frigyes is

elismeréssel szólt róla. Pár évvel ké-

sõbb, 1946-ban, gyökeresen megválto-

zott körülmények között – ám ismét,

bár más szempontból cenzúrázottan –

újból megjelent, Utazás Kazohiniába

címmel. Az eredeti, teljes szöveg (egy

vers kivételével) 1957-ben látott napvi-

lágot az immár véglegesnek szánt

Kazohinia címmel. Azóta még négyszer

került az olvasók kezébe, utoljára 2010-

ben.

Gullivert egy soha nem látott, soha

nem hallott távoli szigeten hajótörött-

ként veti partra az óceán. Itt a szinte

korlátlan technikai fejlõdés jóvoltából

(ne felejtsük, a szerzõ mérnök volt!)

megvalósult a tökéletes jólét, mégpedig

annak kommunisztikus, minden szem-

pontból egyenlõsítõ, a szükségletek

szerinti elosztás elvén és gyakorla-

tán alapuló változata. A sziget lakói, 

a hinek gépies rendben dolgoznak, 

élnek, szeretkeznek, gombnyomásra,

elektromossággal hajtva mûködik min-

den, nincs politika, közigazgatás, kor-

mányforma, nincs gazdasági rendszer,

nincs pénz és fizetés, nincs vallás és

egyház. S természetesen nincs boldog-

talan ember, ám boldog sincs. Ugyanis

– és ezen a ponton a mû már szatírába

hajlik – nem ismerik a boldogság érzé-

sét sem, hiszen nincs semmiféle emberi

érzelem, semmiféle szórakozás, nincse-

nek mûvészetek, a férfiak és nõk egy-

forma öltözékben járnak, a típusházak

dísztelenek. 

Hiányzik a szépség, a szeretet, a szív

fogalma, vagyis a gépies célszerûség

uralkodik. A hajóorvos számára ez a lét

túlságosan sivár, ezért bekérezkedik a

fallal elválasztott területen, lényegében

gettóban élõ behinek közé (akiket a

hinek látnak el élelemmel, a szükséges

javakkal). 

A regénynek ez a része teljes egészé-

ben éles szatíra (leginkább a swifti szel-

lemet idézi): jóformán mindaz a rossz,

hiba, gyarlóság megtalálható a behinek

között, amit az emberiség addigi fejõdé-

se során produkált. Az ittenieket rög-

eszmék, tévhitek, babonák vezérlik,

idétlen szabályokat, törvényeket alkot-

tak, az istenek szolgálatára hivatott, tep-

sikben botorkáló személyek a hinektõl

kapott ételt is elsajátítják a többiektõl.

Végül is – és ez nyilván az író ítélete –

az önrontó közösségnek el kell pusztul-

nia. Gulliver azonban a hinek érzelem

nélküli világában sem képes élni, elme-

nekül.

Kazohinia lakói (polgárokról nem-

igen lehet beszélni) – mind a hinek,
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mind a behinek – a mûszaki kultúra

rendkívüli színvonalából adódóan ma-

gától értetõdõen ismerik az írásbelisé-

get, sõt azt magas szinten mûvelik. Vi-

szont nem létezik a szépirodalom, mint

ahogy a filozófia, az államelmélet 

sem, nem foglalkoznak a pszichológiá-

val, a szociológiával, nincs történetírás;

még a természettudományok bizonyos

ágait (például a növény- és állatrend-

szertant) is mellõzik. Kizárólag a vegyi

és a technikai folyamatok érdeklik õket,

valamint a gyógyítás módszerei (a

szeszt is csak orvosságként használják).

Jellemzõ módon az idõszaki sajtót kizá-

rólag a szakközlönyök jelentik, ezeknek

a megfelelõ szakmát érintõ számait a

hinek ingyen, csõpostán megkapják. Új-

ságokra nem tartanak igényt, ebbõl kö-

vetkezõen egyáltalán nem jelennek

meg. Mindegyik (mint már szó esett ró-

la: azonos méretû és elrendezésû) la-

kásban „a falon néhány eltolható, üveg-

szerû ablak között könyvek álltak”. Ha

otthon vannak, az emberek idõnként

olvasnak, és költözéskor a fogkefe és a

szappan mellett csak két könyvet visz-

nek magukkal (bútort nem, hiszen min-

denütt egyforma).

A szigeten van könyvtár is, mégpe-

dig nem is akármilyen, mondhatni pa-

zar épület. Gulliver így írja le (azaz

Szathmáry Sándor így képzeli el, a jö-

võbe vetítve): „Templomszerû, óriási,

kerek terembe érkeztünk, melynek fele

mintegy harmincyardnyi [kb. huszon-

hét méternyi] magasságban egyetlen

körbefutó polcrengeteg volt, rajta a

könyvek milliói.” S most jön a technikai

csoda: a polcok elõtt picike erkélyek

találhatók, mindegyiken egy szék és

egy asztalka; az erkélyek mozognak a

polcok között húzódó vízszintes és füg-

gõleges síneken, így lehet eljutni a ke-

resett könyvhöz. A tényleges és poten-

ciális olvasók (tágabban: könyvtárláto-

gatók) támogatást is kérhetnek, kaphat-

nak: a terem közepén áll egy asztal, fe-

lette tábla: „Útbaigazítás”. (Fogjuk fel

úgy, hogy ez a tájékoztató szolgálat.) 

A polcokon néhol nagybetûs felírások

a szakterületek megnevezésével, ezek

közvetlenül segítik az eligazodást. Az

angol hajóorvos megdöbbenve tapasz-

talja, hogy a könyvekkel gazdagon el-

látott állományból az európai értelem-

ben vett történelem totálisan hiányzik,

mit sem tudhat meg Kazohinia kialaku-

lásáról, a hinek históriájáról; az itteniek

felfogása szerint a tudós szerzõk csak 

a geológia, a fajok, az idegrendszer, a

bélcsatorna, a növények stb. fejlõdését

vizsgálják. Tehát nincs történelmi emlé-

kezet, mindenki csak az általa megélt

idõre emlékezik; az elõdökrõl csak az

marad fenn, amit alkottak: egy új eljá-

rás, egy épület, egy gép stb., de az al-

kotót nem ismerik. 

Végül ideggyógyászati mûveket ke-

res, így próbál rájönni a helybeliek –

valójában nem létezõ – lelki, erkölcsi

életének titkaira. Azonban a harmadik

emeleten talált kötetekben is csak a fi-

zikai jelenségekrõl, az idegek mûködé-

sérõl kaphat információkat. Úgy gon-

dolja, a képekrõl többet megtudhat,

ezért visszaereszkedik az útbaigazító-

hoz, aki elmagyarázza neki az ún. er-

kély-asztalon lévõ mikrofotográf-szerû

szerkezet (valami olyasmi, mint napja-
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ink mikrofilm-leolvasója vagy videole-

játszója) kezelését: ha a kellõ gombot

lenyomja, a lemez elszínezõdik, majd

egy újabb beavatkozással visszanyeri

korábbi színét. Világosan kitûnik, hogy

a polcokon csak olyan tudományos és

szakmai könyvek sorakoznak, amelyek-

bõl a hinek elgondolása szerint közvet-

len haszon remélhetõ. Ami Gullivert

legjobban meglepi, hogy vendéglátói a

tengeri hajózással sem foglalkoztak, az-

az szándékosan elszigetelik magukat a

külvilágtól.

Az impozáns könyvtárban (amely

külsõ formájában a mai olvasót talán

leginkább a British Museum kerek olva-

sótermére emlékezteti) csakis a termé-

szettudományi és a mûszaki irodalom

termékei (orvosi, fizikai, kémiai, techni-

kai stb. munkák) lelhetõk fel, vagyis a

jelen bevett kategorizálása szerint tudo-

mányos és szakkönyvtár. A regényben

sehol sem említenek – mivel a szépiro-

dalom nem létezik – általános gyûjtõkö-

rû közkönyvtárt. Minekutána a mû a

harmincas évek szülötte, nem meglepõ,

hogy a szerzõ – bár gépészmérnök volt

– még nem sejtette a könyvtárügyben is

korszakos fordulatot hozó számítástech-

nika majdani létrejöttét. Még utópiaként

sem…

Az elkülönített behinek szintén írás-

tudók, nyomtatnak könyveket, a hoz-

zájuk vágyó, érkezõ Gullivert is arra

biztatják, hogy olvasson. A regény szö-

vege azonban itteni könyvtárt nem em-

lít. A hajóorvos nagy nehezen szerez

egy írógépet, de csak illegálisan rögzít-

heti úti tapasztalatait, és amikor lelep-

lezik, az irományt elkobozzák. Mintha

tényleg elveszett volna, Szathmáry Sán-

dor is csak homályosan utal arra, hogy

a behinek mit ajánlottak, ajánlhattak

olvasásra a vendégüknek. Miután ná-

luk a könyv az elme eltompítását cé-

lozza, a bölcsek tisztelete, az evés, 

fõleg a nõk étkezése szégyenletes, ha

valamely józan igazságot kellett megta-

gadnia, olyankor javasolták neki a

könyvek forgatását. Leginkább a sajá-

tos csoportot alkotó mufrukok által írt,

külön nyelvezettel, logikátlan szófacsa-

rásokkal papírra vetett szóhalmazokat,

amelyeket „«lélegzetnek» neveztek,

megkülönböztetésül a «normális» írá-

soktól.” Bár az egyik mufruk Az ember

élete címû könyvében azt állítja, hogy

az anyatej fehér, az aggastyán erõtlen,

a hegymászó elfárad, a behinek ennek

ellenkezõ értelmet tulajdonítottak, és

amikor Gulliver védelmébe vette a le-

írt szavakat, a tömeg megkövezte. 

A másik kivételesen becses társaság

tagjai, a fozokok – voltaképpen ez a

fejezet az európai filozófusokon gú-

nyolódik – az élet értelmérõl elmél-

kednek, persze hajmeresztõ sületlensé-

geket tálalnak, és ezeket Gulliver rop-

pant mulattatónak találja.

Szathmáry Sándor hõse Kazohinia

társadalmának mind a többségi, mind a

kisebbségi részébõl mélységesen kiáb-

rándul. Visszatér szülõföldjére, ám az

író – éppen szatirikus hangvételével –

semmi kétséget nem hagy olvasójában:

a kétségkívül magas kulturáltsági szint

ellenére az európai civilizáció ugyan-

úgy súlyos ellentmondásokkal, feszült-

ségekkel terhes, mint a távoli sziget rej-

télyes világa. ■

KLL • 2016/09

MÛHELY6



KLL • 2016/09

MÛHELY 7

GGGG yyyy õõõõ rrrr iiii     KKKK rrrr iiii ssss zzzz tttt iiii nnnn aaaa

KKKKÖÖÖÖZZZZÖÖÖÖSSSSSSSSÉÉÉÉGGGGIIII     SSSSZZZZOOOOLLLLGGGGÁÁÁÁLLLLAAAATTTT     
AAAA     KKKKSSSSHHHH    KKKKÖÖÖÖNNNNYYYYVVVVTTTTÁÁÁÁRRRRBBBBAAAANNNN****

EEEEGGGGYYYY     SSSSZZZZAAAAKKKKKKKKÖÖÖÖNNNNYYYYVVVVTTTTÁÁÁÁRRRR     TTTTAAAAPPPPAAAASSSSZZZZTTTTAAAALLLLAAAATTTTAAAA IIII     
AAAAZZZZ     EEEE LLLLMMMMÚÚÚÚLLLLTTTT     HHHHÁÁÁÁRRRROOOOMMMM    ÉÉÉÉVVVVBBBBÕÕÕÕLLLL

**  AAzz  MMKKEE 4488..  VVáánnddoorrggyyûûlléésséénn,,  22001166..  jjúúlliiuuss  88--áánn  eellhhaannggzzootttt  eellõõaaddááss  sszzeerrkkeesszztteetttt  vváállttoozzaattaa



✒✒  Az idei érettséginek már elõfeltétele

volt az ötven óra közösségi szolgálat el-

végzése, az érettségi elnök feladata volt

ellenõrizni, hogy az ötven órás teljesí-

tésigazolás minden diáknál szerepel-e.

Amennyiben valakinél hiányzott, úgy az

érettségije érvénytelen lett.

A közösségi szolgálat pedagógiai cél-

zatú kötelezettség, amelynek során fej-

lõdik és erõsödik a tanulók szociális 

érzékenysége. A diákok a szolgálaton

keresztül megismerik a közösségben

való részvétel erejét, tevékenységük

egyrészrõl szolgálja a közösség érdekét,

másrészrõl fejleszti a diákok személyi-

ségét, különféle kompetenciáját.

A 20/2012-es EMMI-rendelet tartal-

mazza, hogy a diákok mely területeken

végezhetik a közösségi szolgálatot.

Eszerint az egészségügyi, szociális, ok-

tatási, közösségi területek mellett a kul-

turális vonalon is dolgozhatnak. Lehet-

séges fogadó szervezet a nyilvános

könyvtár, ezért könyvtárunk is iskolai

közösségi szolgálatot befogadó intéz-

ménnyé vált a 2013/14-es tanévtõl. 

Mind a középiskolával, mind pedig a

fogadó intézménnyel kapcsolatosan

vannak betartandó szabályok, elvárá-

sok. Az iskola feladata, hogy az ötven

órából az öt óra felkészítést és az öt óra

lezárást nem egyszerre, hanem három

tanévre – arányosan – elosztva tartsa

meg. Ezzel kapcsolatban az az érdekes-

ség említhetõ meg, hogy nálunk az el-

múlt három évben egyetlen olyan diák

sem járt, akinek negyven órát kellett

volna dolgoznia a tíz felkészítõ és lezá-

ró óra mellett. Intézményünkben min-

denki ötven órát teljesített. 

A negyven kontaktórát rendszeresen

ismétlõdõ tevékenységként – három

tanévre elosztva – kellene beépíteni a

diákok életébe. Tanévenként tizenhá-

rom–tizennégy órával tervezhetünk,

ami folyamatában kb. kéthetente felté-

telez egy-két órás elfoglaltságot. De a

rendelet arra is lehetõséget ad, hogy aki

KLL • 2016/09

MÛHELY8



a közösségi szolgálatot nem tudja telje-

síteni a tizenegyedik évfolyam végéig,

rendkívüli esetben még az érettségi

évében (de ne annak rovására) teljesít-

hesse a hiányzó óráit. Már az elsõ év-

ben sem látszott úgy, hogy az iskolák e

kötelezettségnek eleget tudnának, illet-

ve akarnának tenni, lévén, hogy egyál-

talán nem voltak felkészülve. Felké-

születlenségüket az is jelezte, hogy a

közösségi szolgálattal kapcsolatos intéz-

kedéseiket a legvégsõkig húzták.

Könyvtárunkban is volt olyan diák, aki

annak ellenére nálunk végezte a teljes,

ötven órás szolgálatot, hogy az érettsé-

gi évében járt. Jött az iskolából, nálunk

dolgozott, majd szaladt a külön tanár-

hoz korrepetálásra – készült az emelt

szintû érettségire.

Az iskolai közösségi szolgálat valójá-

ban a 2013/14-es tanévtõl kezdett szer-

vezõdni. Az iskolákban meg kellett 

bízni egy-egy koordinátor tanárt, aki a

tanulók szolgálatának teljesítésével és 

a teljesítés dokumentálásával foglalko-

zik, állandó kapcsolatot tart fenn a fo-

gadó intézménnyel, vezeti a közösségi

szolgálattal kapcsolatos tevékenysége-

ket. Ugyanígy a fogadó intézménynél 

is kijelöltek egy vagy több mentort, aki

a közösségi szolgálatban részt vevõ ta-

nulók munkáját a tevékenység során

irányítja, figyelemmel kíséri. (A mentor

a KSH Könyvtárban elõször egy kollé-

ganõm, majd távozása után kollégám és

jómagam lettünk, végül az egész mint-

egy nyolc hónapja rám maradt. Az el-

múlt hetekben adtam át a teljes munka-

folyamatot egy fiatal, könyvtáros és 

pedagógus végzettségû kolléganõm-

nek, aki az elkövetkezendõ idõben fog-

ja koordinálni a szolgálattal kapcsolatos

teendõket.) 

A 2012-es EMMI-rendelet elõírja,

hogy az iskola és a fogadó együttmûkö-

désérõl megállapodást kössenek, amely

tartalmazza a megállapodást aláíró felek

adatait és a vállalt kötelezettségeket. 

E szerint a diákok csak ahhoz a fogadó

szervezethez mehetnek dolgozni, ame-

lyikkel az iskola elõzetesen együttmû-

ködési megállapodást kötött. Könyvtá-

runknak jelenleg tíz iskolával van

együttmûködési megállapodása, hatból

rendszeresen járnak hozzánk, idén több

mint húsz diákot foglalkoztattunk. Az

elmúlt idõszakban öt olyan diákunk

volt, aki mind az ötven órát kizárólag

nálunk dolgozta le, nekik – a szolgála-

tuk végén – emléklappal és apró aján-

dékokkal kedveskedtünk.  

A KSH Könyvtár az együttmûködési

megállapodásaiban az alábbiakat fogal-

mazta meg: „a végzett tevékenységek

összhangban állnak a fogadó szervezet

alapszabályában megfogalmazott köz-

hasznú tevékenységekkel, és segítik an-

nak megvalósulását. Tevékenységek

többek között: rendezvények, foglalko-

zások, kulturális programok segítése,

könyvajánlók készítése, dokumentu-

mok sorbarendezése, sorszám-ellenõr-

zés, honlap, URL-címek ellenõrzése,

szkennelés, tékázás, jelzetelés, dekli és

CD-tok készítése.” Az eredeti tervek kö-

zül természetesen nem mindegyik való-

sult meg – annak ellenére, hogy min-

det kipróbáltuk – a közösségi szolgálat

keretei között, de több mind a mai na-

pig mûködik. A rendezvényeken, fog-
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lalkozásokon a nyitottabb diákok szíve-

sen segédkeznek. Emellett a monoton

munkát kedvelõ diákok örömmel

szkennelnek, digitalizálnak, a számító-

gépen utómunkálatokat végeznek. 

A folyóiratok tékázása is népszerû a diá-

kok között (volt olyan, aki heti rendsze-

rességgel járt ezt a feladatot végezni), de

olyan diákok is akadnak, akik a könyv-

tárunk kötészetén raktározási segéd-

anyagot (CD-tokot, deklit) ragasztanak,

hajtogatnak a legnagyobb örömmel.

Ezek a feladatok bebizonyították, hogy

nem csak a mentort terheli a közösségi

szolgálat, hanem a könyvtáros kollégá-

kat is, hiszen az anyagot elõ kell készíte-

ni, a feladatokat be kell tanítani, és a di-

ákok mellé mindig kell a felügyelet. Ne-

hézséget okoz az is, hogy a diákok több-

nyire tizenhat óra után érkeznek a

könyvtárba, ezért szükség van valakire,

aki a délutáni mûszakban tud velük fog-

lalkozni, adminisztrálni. De ezeket a ne-

hézségeket mindeddig megoldottuk.

A KSH Könyvtár közösségi szolgálat-

ra vonatkozó elsõ tervei (gyakorlat,

protokoll hiányában) természetesen

koncepció nélkül alakultak. A könyvtár

munkatársai megnevezhettek különbö-

zõ feladatokat, így egy kissé zavaros lis-

ta állt össze, amin több olyan feladat is

szerepelt, amelyet a közösségi szolgálat

keretében – mint kiderült – nem is lehet

végezni (pl. takarítás, szórólapozás), il-

letve olyanok is (például angol nyelvû

szakcikkek összefoglalóinak elkészíté-

se), amelyek nem valók még ennek a

korosztálynak. A végleges listán nagy-

részt „unalmas” munkák szerepeltek, és

hiányzott róla minden olyan tevékeny-

ség, amely a gyerekeket közelebb hoz-

hatná a könyvtárhoz, a könyvtár hangu-

latához. Ekkor jött a gondolat, hogy a

diákoknak nem mechanikus munkát

ajánlunk fel, hanem közösségépítõ te-

vékenységre igyekszünk buzdítani

õket. Szerettük volna, ha érdeklõdési

körüknek megfelelõen klubfoglalkozá-
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sokat szerveznek a könyvtárban, vagy

ha látogatói csoportokat hoznak az is-

kolából. Egyszóval szerettük volna, ha

olyan önálló tevékenységet végeznek,

amit élveznek, és ami segít nekik azo-

nosulni a könyvtárral. Az iskoláknak

írásban elküldtük a könyvtári közösségi

szolgálat leírását, a diákoknak pedig tá-

jékoztató elõadást tartottunk, illetve 

e-mailben értesítettük õket a lehetõsé-

gekrõl. A tájékoztatók hatása azonban

meglehetõsen csekélynek bizonyult,

mára már meg is szûnt, igazából az ér-

deklõdés hiánya miatt. Némelyik iskola

részérõl nem tapasztaltuk, hogy komo-

lyan szeretné szervezni a diákok közös-

ségi szolgálatát vagy azt, hogy igyekez-

ne nyomon követni, esetleg bátorítani a

diákok tevékenységét.

Részben kudarcnak bizonyult az el-

képzelés arról, hogy a diákok önállóan

szerveznek klubfoglalkozásokat. De az

már jobban tetszett nekik, hogy a

könyvtár szervezett programot, és nekik

segítõnek kellett rá jelentkezniük. Így

mûködtek nálunk egy ideig a kicsik-

nek tartott mesedélutánok, a minden

korosztálynak szóló kézmûves foglalko-

zások, és a mai napig mûködik a társas-

játékklub. Nyaranta a Központi Statiszti-

kai Hivatal munkatársainak gyermekei

lepik el a könyvtárat kétszer egy hétre,

ott is nagyon hasznosnak bizonyul a

közösségi szolgálatos diákok segítsége.

Ha kell, mesét olvasnak, segítenek

könyvet keresni, ragasztanak, festenek,

origamiznak, társasjátékoznak – az egé-

szen kicsiktõl a nagyobb gyerekekig

mindenkivel.   

Az egyre szaporodó szolgálati lehe-

tõségek, a munkák elõkészítése és a di-

ákok növekvõ száma egyre komolyabb
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szervezést igényelt. Helyhiány miatt

nem jöhettek egyszerre kettõnél többen

tékázni, és egy-egy foglalkozáson is

elegendõ volt a maximum három segí-

tõ. Ezért bevezettük azt a rendszert,

hogy a közösségi szolgálati lehetõsé-

gekre elõjelentkezést kérünk. Ehhez a

Doodle ingyenes internetes szoftvert al-

kalmazzuk. A meghirdetett idõpontok-

hoz be lehet állítani a maximális létszá-

mot, illetve rövid leírást az eseményrõl.

A közösségi szolgálatos címlistára kikül-

dés után a diákok kiválaszthatják, mire

szeretnének jelentkezni, majd a prog-

ram elõtt megnézzük, hány segítõ tud

megjelenni az adott napon. A módszer

egyszerû és praktikus, a diákok számá-

ra természetesen nem okoz problémát a

program kezelése. 

A szakirodalom úgy becsüli, hogy tíz

évre van szükség ahhoz, hogy az isko-

lai közösségi szolgálat zökkenõmente-

sen, sikeresen mûködjön. Ennek fényé-

ben talán kissé korai három év után

végleges tapasztalatokról beszélni, de

mindenképpen megoszthatok olyan ta-

pasztalatokat, amelyek változásokat

sürgetnek a közösségi szolgálat koordi-

nálásában. Többek között az iskolák

hozzáállását említhetem, mert úgy ér-

zem, hogy továbbra sem szeretnék a

szorosabb együttmûködést, éppen csak

annyira, amennyire muszáj. Emellett né-

ha a diákok megbízhatatlansága és

rendszertelensége miatt is adódnak ne-

hézségek. Sajnos többször tapasztaltam,

hogy egy-egy diák jelentkezik egy idõ-

pontra, majd az esemény elõtt törli a

nevét a Doodle-felületrõl, vagy ami

még rosszabb, el sem jön.

A jövõben továbbra is foglalkozni

kell e témával napi szinten. A tapaszta-

latok alapján a könyvtárak magukra

utaltak abban, hogy megszervezzék az

iskolai közösségi szolgálatot, és segítség

ennek tökéletesítésére az elmúlt három

évben nem érkezett. A mai napig csak

olyan lehetõségeink vannak a célkitûzé-

sek megállapításával kapcsolatban,

hogy részt veszünk egy-egy konferenci-

án, és ha szerencsénk van, megismerjük

egy másik könyvtár szolgálattal kapcso-

latos nehézségeit, illetve sikereit. Ezért

is örülök annak, hogy most szót kap-

tunk hárman is, és egy rövid elõadás

keretében bemutathattuk tapasztalatain-

kat. Reméljük, sok ilyen lehetõség lesz

majd még, mert közös ügyünk a közép-

iskolás diákok világához közelebb ke-

rülni, a szolgálatot pedig pár éven belül

rutinszerûen mûködtetni. ■

Irodalom

Bói Anna: Az iskolai közösségi szolgálat szerepe az
egyén és a társadalom életében = Kapocs, 2014. 2. sz.
41–47. old. 
Bodó Márton: A közösségi szolgálat 2011-es beveze-
tése és tanulságai = Új Pedagógiai Szemle, 2014. 
3–4. sz. 47–68. old. 
Közösségi Szolgálat Portál = http://www.kozosse-
gi.ofi.hu/ [Utolsó elérés: 2016. június 14.]
Matolcsi Zsuzsa: Az iskolai közösségi szolgálat beve-
zetése = Új Pedagógiai Szemle, 2013. 3–4. sz. 
74–80. old. 
Matolcsi Zsuzsa: Iskolai közösségi szolgálat, mint pe-
dagógiai eszköz = Neveléstudomány, 2013. 4. sz.
70–83. old.
Nemes Erzsébet: A KSH Könyvtár oktatást, tanulást
segítõ, támogató tevékenysége. In: Dán Krisztina, Fe-
hér Miklós (szerk.): Korszerû könyvtár. Budapest:
Raabe, [2012]. F 5.18, 1–16. old.
Simonyi István – Bodó Márton [összeáll.]: Segédlet az
iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez. Buda-
pest: Emberi Erõforrások Minisztériuma – Oktatásku-
tató és fejlesztõ Intézet, 2012. 

KLL • 2016/09

MÛHELY12



KLL • 2016/09

NAPLÓ 13

CCCC ssss eeee hhhh     GGGG aaaa bbbb rrrr iiii eeee llll llll aaaa

KKKKAAAAPPPPCCCCSSSSOOOOLLLLAAAATTTT     ––––     KKKKÖÖÖÖNNNNYYYYVVVVTTTTÁÁÁÁRRRR     ––––
EEEEGGGGYYYYÜÜÜÜTTTTTTTTMMMMÛÛÛÛKKKKÖÖÖÖDDDDÉÉÉÉSSSS ....     FFFFEEEE LLLL EEEE LLLLÕÕÕÕSSSSSSSSÉÉÉÉGGGGGGGGEEEELLLL
AAAA     SSSS IIIIKKKKEEEERRRREEEESSSS     KKKKÖÖÖÖZZZZÖÖÖÖSSSSSSSSÉÉÉÉGGGGEEEEKKKKÉÉÉÉRRRRTTTT

AAAA     MMMMAAAAGGGGYYYYAAAARRRR     KKKKÖÖÖÖNNNNYYYYVVVVTTTTÁÁÁÁRRRROOOOSSSSOOOOKKKK     EEEEGGGGYYYYEEEESSSSÜÜÜÜLLLLEEEETTTTEEEE
44448888 ....     VVVVÁÁÁÁNNNNDDDDOOOORRRRGGGGYYYYÛÛÛÛLLLL ÉÉÉÉSSSSEEEE
ÉÉÉÉ LLLLMMMMÉÉÉÉNNNNYYYYBBBBEEEESSSSZZZZÁÁÁÁMMMMOOOOLLLLÓÓÓÓ    EEEEGGGGYYYY     MMMMEEEEDDDDIIII TTTTEEEERRRRRRRRÁÁÁÁNNNN
VVVVÁÁÁÁRRRROOOOSSSSBBBBÓÓÓÓLLLL

FFoottóó::  ffaacceebbooookk..ccoomm//vvggyy22001166vveesszzpprreemm//



✒ Veszprémben is együtt voltunk – ju-

tott elõször eszembe, amikor a cikk cí-

mén gondolkodtam; és lehet, hogy én

vagyok túl szentimentális, vagy csak ke-

vésbé rutinos vándorgyûlés-látogató, de

számomra ez a néhány nap minden év-

ben hihetetlenül pozitív; egy valódi kö-

zösségbe tartozás élményét adja. Ez az

érzés már akkor megjelent, amikor

megérkezve a városba, a szervezõ kol-

légák figyelmes iránymutatással és

buszjegyekkel vártak minket, hogy el-

jussunk szálláshelyünkre; és ezt a ked-

ves törõdést érezhettük ottlétünk min-

den órájában. Azonnal észrevettük, 

milyen szép a város: barátságos, élhetõ

légkör lengte be; az emberek kedvesek

voltak, az épületek gyönyörûek. Töké-

letes helyszíne volt az idei vándorgyû-

lésnek.

A csütörtök délutánt a Hangvillában

töltöttük, meghallgatva a nyitó plenáris

ülés elõadóit; este pedig a Mendelssohn

kamarazenekar koncertjét, amely fan-

tasztikus élményt jelentett. E kettõ kö-

zött még egy apró városnézés is bele-

fért az idõmbe a környéken. Ha valaki

Veszprémbe látogat és kellemes helyet

keres egy jó kávé vagy egy pohár finom

bor elfogyasztásához, rengeteg lehetõ-

ség közül választhat. Én is kiválasztot-

tam egyet, ahol egy pohár bor mellett

azon gondolkodtam, mennyire hasonló

érzés tölt el, mint amikor Dél-Spanyol-

országban, Dél-Olaszországban vagy

Szicíliában jártam. Igazi mediterrán élet-

érzés – július 7-étõl már ez jut eszembe,

ha a városra gondolok.

Pénteken a kis plenáris üléssel indult

a résztvevõk napja, majd szétszóród-

tunk a „szélrózsa minden irányába”, a

különbözõ szekcióülések elõadásaira,

ki-ki érdeklõdési köre szerint. Magam

részérõl a napom jelentõs részét a Pan-

non Egyetem A épületében töltöttem, a

Társadalomtudományi Szekció rendez-

vényén, de bizony fél kettõ körül a

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egye-

sületének programja átcsábított, vissza 

a Hangvillába.
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Szepesi Judit és Sinka Róbert Qulto a

könyvtárképzésben címû elõadása után –

amely egy pilot projekt tapasztalatait

osztotta meg velünk – került sor Bartos

Éva és Hangodi Ágnes elõadására Ma-

gyar könyvtárosok Kárpát-medencei to-

vábbképzõ hálózata címmel. Ahogy az

elõadók elmondták, a kétezres évek

eleje egyfajta kísérleti idõszaknak te-

kinthetõ a továbbképzésben, majd

2004-ben került sor a Könyvtárosok Vi-

lágtalálkozójára, ahol együttmûködés

valósult meg a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete és a Publika Magyar Könyv-

tári Kör között: célul tûzték ki akkredi-

tált továbbképzõ központok kialakítá-

sát határon túli helyszíneken. 2007-ben

dolgozták ki a határon túli magyar

könyvtárak fejlesztési programját; alakí-

tották ki a határon túli képzõközpontok

infrastruktúráját, akkor valósult meg a

képzõ tutorok, a mentorok képzése.

Fontos eredmény volt, hogy a képzés

bázishelyei a könyvtárak lettek, illetve a

mûvelõdési házak, amelyek helyet tud-

tak biztosítani a program infrastruktúrá-

jának. 

A magyarországi központot a nyír-

egyházi Móricz Zsigmond Megyei

Könyvtárban alakították ki. 2009–2010-

ben az OKM egy meghívásos pályázata

adott lehetõséget a Könyvtári Intézet-

nek arra, hogy létrehozza az Eurotéka

Szabadegyetemet, és a határ menti kis-

települések továbbképzési programját,

Kaleidoszkóp néven. 2011-ben NEFMI-

támogatással folytatódott a program,

majd néhány évre elapadtak a források.

2014 õszétõl azonban ismét bõvülnek a

képzési helyszínek, és új témák is fel-

merülnek (helyismeret, olvasásfejlesz-

tés, konfliktuskezelés, online irodalmi

adatbázisok stb.). A 2016/17-es tanévet

az EMMI támogatja, és ismét bõvülés fi-

gyelhetõ meg mind a helyszínekben,

mind a képzési kínálatban, továbbá ro-

kon szakmákkal is felvették a kapcsola-

tot. Ahogy az elõadók elmondták: 

céljuk egy hosszú távú (2017–2020-as)

stratégia feladatainak kidolgozása.

Redl Károly Könyvtár, ami összeköt – 

A Kárpát-medencei könyvtárosok ösz-

töndíja címmel tartotta meg elõadását,

amelyben bemutatta a program kezde-

teit, fejlõdését; az idõközben felmerült

dilemmákat, amelyeknek következté-

ben változtak a pályázati feltételek is.

Az elmúlt öt évben ötvenkilenc könyv-

táros pályázott sikerrel hét országból, és

vehetett részt a Könyvtár, ami összeköt

programban. Az Országgyûlési Könyv-

tárból érkezett Tóth Éva osztályvezetõ,

aki az Országgyûlési Könyvtár egyete-

mi-kutatóintézeti együttmûködési prog-

ramjáról beszélt nekünk, amelynek leg-

meghatározóbb célkitûzése a szakmai

kapcsolatok elmélyítése. Mivel a könyv-

tár több hónapos felújítása során az ol-

vasók máshol elégítették ki könyvtári

szükségleteiket, fontos volt, hogy ezek

a könyvtárhasználók visszatérjenek, cél-

csoport pedig a felsõoktatásban, alap-

és mesterképzésben tanuló diákok. 

A programot a 2015. április 10-ei nyitó-

konferencián ismertették a szakmával.

Papp Anna Mária, az Országos

Idegennyelvû Könyvtár fõigazgatója

volt a következõ elõadó, aki Együtt-

mûködések a társadalom érdekében

címmel beszélt a könyvtár sokrétû és
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kiemelt jelentõségû partnerkapcsolatai-

ról. Részletes képet kaptunk a partne-

rekrõl, a különbözõ együttmûködé-

sekrõl, és beszámolt mindezeknek az

eredményérõl is: mind a partnerek,

mind a könyvtár gyarapodnak ezek ál-

tal; legyen szó a nyelv és a kultúra meg-

ismerésérõl, állománygyarapításról,

szolgáltatásbõvítésrõl, az intézmény

színvonalának emelésérõl vagy promó-

cióról. Mindezek mellett pedig Papp

Anna Mária kiemelte a használói, társa-

dalmi gyarapodás fontosságát is. A kö-

vetkezõ elõadásban három elõadó há-

rom könyvtárból osztotta meg velünk

tapasztalatait az iskolai közösségi szol-

gálatról. 

Érdeklõdve hallgattam már azért is,

mert kolléganõm, Gyõri Krisztina volt

az egyik elõadó, aki nem egyedül érke-

zett Veszprémbe – azóta már megszüle-

tett a kisfia. Krisztina mellett Sági Ildikó

osztályvezetõ a Budapesti Corvinus

Egyetem Egyetemi Könyvtárból és

Borostyániné Rákóczi Mária, az Orszá-

gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

munkatársa tájékoztatta az összegyûlte-

ket. Érdekes volt hallani a különbsége-

ket és azonosságokat, legyen szó akár a

diákoknak felajánlható feladatokról,

akár az adminisztráció kezelésérõl. 

A KSH Könyvtár fõigazgató-helyettese,

Rózsa Dávid, a Wikipédiával foglalko-

zott elõadásában; a „Mit tesz értünk 

a Wikipédia, és mit tehetünk mi a

Wikipédiáért?” kérdést járva körül. 

Ezután engedtem a Csongrád Megyei

Könyvtárosok Egyesülete által kínált

program csábításának, és rövid séta

után visszaérkeztem reggeli-délelõtti ki-

indulópontomhoz, a Hangvillába. A be-

szélgetések központi mottója, címe

Szakmai belsõ kommunikáció – Jellem-

zõk, hatékonyság, lehetõségek volt; e

köré épült a hat elõadás és az utánuk

folytatott remek hangulatú beszélgetés.

Jó volt az elõadók sorában üdvözölni

Somorjai Noémit, a Semmelweis Egye-

tem Magatartástudományi Intézetének

könyvtárosát, akivel egyetemi tanulmá-

nyaink óta ismerjük egymást.

A záró plenáris ülés nagyon bol-

doggá tett, mivel kiderült a jövõ évi

vándorgyûlés helyszíne. Egészen kis-

gyermekkorom óta szerelmese vagyok

Miskolcnak (pedig akkor még csak tele-

vízióban láttam), húszévesen születés-

napi meglepetésként egy egyhetes utat

kaptam, és a Palota Szállóban szállhat-

tam meg. 

Az idõ rövidsége folytán nem tudtam

az egész várost bejárni, de néhány hely-

re eljutottam, és ez megerõsítette a sze-

retetet. Most pedig eljutok 2017-ben is –

boldog voltam a hírre. De nem akarom

megcsalni cikkemben Veszprémet, hi-

szen a város és lakói, a szervezõk törõ-

dése, a szervezés alapossága meghatott.

Külön öröm volt számomra személye-

sen is megismerkedni az egyik szerve-

zõvel, aki a moly.hu oldalon molytár-

sam is, aki rengeteg munkája mellett is

szakított egy kis idõt arra, hogy beszél-

gessünk. Még eközben sem feledkezett

azonban meg a feladatairól, és a szem-

bejövõ kollégáknak iránymutatást adott,

hogyan jutnak a Hotel Históriához. 

Remélem, ez nem csak egyszeri alka-

lom volt, és fogunk még találkozni egy-

mással. ■
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✒✒  A címben szereplõ megállapítást

egyik olvasónktól „kölcsönöztem”, aki

arra utalt, mennyire örül az utóbbi idõk-

ben tapasztalt változatos, minden 

korosztályt megszólító programkínála-

tunknak és a rendszeresen bõvülõ állo-

mányunknak.

Vezetési megbízatásom kezdetén,

2012-ben még nem volt lehetõségünk a

könyvbeszerzési keret elköltésére, csak-

is az ajándékkönyveink (Nemzeti Kultu-

rális Alap, olvasói ajándékok stb.) jelen-

tettek újdonságot a tiszafüredi városi

könyvtárban közel tíz éven keresztül.

2015 óta költhetjük el a nagyon sze-

rény könyvbeszerzési keretünket a tör-

vénynek köszönhetõen, amely kötelezi

a fenntartót, hogy a finanszírozás tíz

százalékát dokumentumok vásárlására

fordítsa. Egy kis türelmi idõ is szüksé-

ges ahhoz, hogy behozzuk ezt a lema-

radást és az olvasóink megszokják: van-

nak új köteteink, akár az igényeiknek

megfelelõek is. A fent említett célt szol-

gálja az általunk csapatmunkában szer-

kesztett könyvajánló, amelyet havonta a

programjainkról szóló hírlevél mellékle-

teként küldünk el olvasóinknak, ezeken

kívül a naprakész honlapunk, valamint

a helyi tévében és rádióban való állan-

dó megjelenés, a szubjektív könyv- és

programajánló. Mind a hírlevél, mind a

médiaszereplés kellõ érdeklõdést vonz,

és sokan már konkrét könyvigénnyel

térnek be. Könyvtári társasági oldalun-

kon is rendszeresen jelen vagyunk, ese-

ményeink fotóival, programajánlókkal.

A teljesség igénye nélkül megemlítek

néhány állandó klubunkat és tavaszvé-

gi, nyári programunkat. Programjaink

túlnyomó részét, közel kilencven száza-

lékát a „személyes kapcsolati tõkénk-
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bõl” finanszírozzuk, azaz a tiszteletdíj

helyett elsõsorban egyéb megoldásokat

keresünk (szállásbiztosítás, könyvárusí-

tás és -vétel, pályázat, támogatás).

A Tiszafüredi Városi Könyvtár és In-

formációs Központ – sok év kihagyás

után – színes programsorozattal ünne-

pelte az idei ünnepi könyvhetet:

A Szépírók Társasága jóvoltából –

amely jelentõsen hozzájárult a költsé-

gekhez –, valamint az önkormányzat

segítségével sikerült megvalósítanunk

ezt a programsorozatot. Nyitó esemény-

ként találkozhattak az olvasók Grecsó

Krisztián József Attila-díjas költõvel,

íróval, aki a Jelmezbál címû, könyvhét-

re megjelent kötetét mutatta be a tõle

megszokott magas színvonalon, lenyû-

gözve a hallgatóságot. A következõ ta-

lálkozón a Szabó T. Anna–Dragomán

György házaspár kötetlen, családias lég-

körû beszélgetésén vehettek részt a

könyvbarátok, akik részleteket ismer-

hettek meg az alkotás folyamatából,

életükbõl és mûveikbõl (õk szintén

több díj birtokosai).

A könyvtár és irodalmi köre, a Tisza-

tavi Irodalmi Mûhely vers- és prózaíró

pályázatának ünnepélyes eredményhir-

detésére került sor június 8-án, ahol

négy korcsoportban harminchét pályá-

zó munkáját értékeltük oklevelekkel,

könyvjutalmakkal, emléklapokkal és

szóbeli dicséretekkel, egyes mûvek fel-

olvasásával.

Záró programként pedig egy hangu-

latos, hiteles élménybeszámolót láthat-

tak az utazást kedvelõk Dél-Amerikáról

Kása Henrietta tolmácsolásában. 

A nyolcadik nyári napközis olvasótá-

borunkat június utolsó hetében tartot-

tuk meg, nagy sikerrel. Délelõttönként
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játszóházzal kedveskedtünk az egyik

partnerünk segítségével, délutánonként

pedig különféle olvasmányokat dolgoz-

tunk fel dramatikus formában. Az egyik

napon például teljesen birtokba vettük

a könyvtárat, és hét próbán keresztül

eljutottunk a mesevárig. Ez a teljes kol-

lektíva (öt fõ) összehangolt csapatmun-

kájával valósult meg. Nemcsak a gyer-

mekek, hanem mi, felnõttek is nagyon

jól éreztük magunkat, mind az elõké-

születeknél, mind a megvalósításnál.

Segítségünkre voltak még közösségi

szolgálatos diákok.

Több olvasóklubunk is alakult az

utóbbi néhány évben, amelyek révén

közelebb kerültünk a lakossághoz.

Ilyen a Francia Nyelvkör, amelynek tag-

jaival hetente tartunk összejövetelt még

nyáron is, és egyszer egy évben meg-

rendezzük a nagysikerû francia kulturá-

lis napot. A gyermekek számára ilyen a

Momo-klub (olvasmányélmények dra-

matikus feldolgozása) és szombaton-

ként a Mazsola Játszóház. Felnõtteknek

a Tisza-tavi Irodalmi Mûhely összejöve-

teleit tartjuk havonta. Mindez a könyv-

tár szervezésében és aktív részvételével

történik. 

Az idõsekre is gondolva, akik nem

tudnak személyesen eljönni hozzánk,

rendszeresen tartok könyvtári foglalko-

zásokat a helyi Platán Gondozási Köz-

pontban egy nyugdíjas pedagógus 

közremûködésével, illetve egy éve fel-

kértek a Gólyafészek Könyvkuckó elin-

dítására is, a nappali idõsek klubja szá-

mára. ■
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Az olvasás világnapja 

a tatai könyvtárban

✒✒  Az UNESCO, az  Nevelésügyi, Tudo-

mányos és Kulturális Szervezete 1965-

ben jelölte ki szeptember 8-át az 

olvasás világnapjának. Céljuk, hogy 

az emberek figyelmét felhívják az írás-

olvasás készségének fontosságára, és

arra, hogy az írni és olvasni tudás alap-

vetõ emberi jog, a tanulás alapköve.

1966 óta minden évben világszerte ün-

neplik ezt a napot. Így tett 2016-ban a

tatai városi könyvtár is. 

Már jó elõre készítettek a könyvtá-

rosok egy kézzel rajzolt plakátot, 

amelyet Világolvasónak neveztek el. 

A felnõtt könyvtárin egy hatalmas fán

nyitott, üres könyveket és lámpásokat

helyeztek el, hogy abba a látogatók fel-

jegyezhessék szeretett olvasmányukat.

A gyermekkönyvtárin vidám mezei virá-

gok szirmai, barikák és õszi levelek áll-

tak készen arra, hogy a kis olvasók be-

léjük írják kedvenc könyvük szerzõjét,

címét és saját nevüket. 

A kezdeményezést lelkesen fogadták

kicsik és nagyok egyaránt. Több mint

hetvenen osztották meg a többi olvasó-

val a szívüknek kedves könyv adatait.

Néhányan még idéztek is a mûbõl. Fel-

nõtt olvasóink klasszikusokat (Alexandre

Dumas, Mihail Bulgakov, Doszto-

jevszkij, Csehov), költõket (Petõfi Sán-

dor, Arany János) és bestseller írók

(Ken Follett, Stephen King, George 

R. R. Martin) mûveit jegyezték fel a pla-

kátra. A gyerekek nagy kedvencei 

J. K. Rowling Harry Potter-sorozata,

Geronimo Stilton, Leiner Laura és 

R. R. Russel mûvei. 

A könyvtárosok tarka papírokra

nyomtatott, olvasással kapcsolatos idé-

zettekkel hálálták meg a közremûkö-
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dést, így adva szellemi útravalót erre a

jeles napra. A „játékban” részt vevõket

nem kellett arról meggyõzni, hogy az

olvasás nem csak az ismeretek elsajátí-

tásához, a tanuláshoz szükséges, hanem

kellemes idõtöltés is: kikapcsolódás,

amelynek során fejlõdik az ember szó-

kincse, memóriája, kreativitása. Egy-

szerre hat a képzeletre és az érzelmek-

re is.

Reméljük, jövõ õsszel hasonlóan szí-

nes, változatos plakátot lesz módunk-

ban kiállítani, ugyanis az elkészült Vi-

lágolvasó poszter mindenki számára

megtekinthetõ a hónap végéig. 

Könyves szerda 

Nádasdy Borbálával

2016. szeptember 14-én Nádasdy Bor-

bála volt a tatai Móricz Zsigmond Váro-

si Könyvtár vendége. Az immár Magyar-

országon élõ írónõ elõadásával nagy

örömet szerzett hallgatóinak, akik élõ-

ben is megtapasztalhatták élvezetes stí-

lusát, mesélõ kedvét.

Tizenhét évesen – 1956-ban – hagyta

el az országot, hogy olyan hivatást gya-

koroljon, amelyre a magyarországi kö-

rülmények között nem volt lehetõsége.

Családját a második világháború után

meghurcolták, édesapját malenkij ro-

botra vitték. Az írónõ ugyan új életet tu-

dott kezdeni – elõször Ausztriában,

majd Franciaországban –, a honvágy

azonban mindig erõsen élt benne. Szí-

nésznõként, balett-tanárként, bolti el-

adóként dolgozott, de egy franciaorszá-

gi vidéki kommuna háziasszonyaként is

megállta helyét. Magyarországra a rend-

szerváltás után tért vissza, néhány éve

pedig véglegesen letelepedett itthon, és

író-olvasó találkozóival járja az országot.

Nádasdy Borbála könyveibõl egy for-

dulatos életet és egy sokoldalú asszonyt

ismerhetünk meg. Mindenrõl tud érde-

kesen írni, a magyarországi gyermek-

korról, a bécsi és párizsi évekrõl, 

családi életérõl, a hazához fûzõdõ vi-

szonyáról és az ételek szeretetérõl. Az

érdeklõdõk megtalálhatják mûveit a ta-

tai könyvtárban. ■
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✒✒  A Központi Statisztikai Hivatal

együttmûködési megállapodást kötött a

Magyar Könyvtárosok Egyesületével és

az Informatikai és Könyvtári Szövetség-

gel a mikrocenzussal kapcsolatos lakos-

sági tájékoztatás kiterjesztése, valamint

az internetes válaszadás népszerûsítése

és segítése céljából.

A Mikrocenzus 2016, vagyis a népes-

ség-összeírás gördülékeny és biztonsá-

gos lebonyolítása érdekében a Közpon-

ti Statisztikai Hivatal 2016. szeptember

21-én együttmûködési megállapodást írt

alá a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-

vel és az Informatikai és Könyvtári 

Szövetséggel. A megállapodások értel-

mében mindkét szervezet vállalja, hogy

tagi hálózata segítségével felhívja a la-

kosság figyelmét az összeírás fontossá-

gára és az internetes kérdõívkitöltés 

lehetõségére, valamint a könyvtári inf-

rastruktúra használatának lehetõvé téte-

lével segíti a mikrocenzus kérdõíveinek

online kitöltését az önkitöltés 2016. ok-

tóber 1. és október 9. közötti szakaszá-

ban.

A megállapodást Dr. Németh Zsolt, a

KSH elnökhelyettese, Barátné dr. Hajdu

Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesü-

letének elnöke, valamint Ramháb Má-

ria, az Informatikai és Könyvtári Szö-

vetség elnöke látta el kézjegyével. ■
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✒✒  A Magyar Olvasástársaság 2014 má-

jusában, Nyíregyházán szervezett orszá-

gos biblioterápiás konferenciát, Segített

a könyv, a mese címmel. A konferenci-

án elhangzott elõadásokat 2015-ben je-

lentették meg. 

A karcsú, ám annál tartalmasabb zöld

kötet áttekintést ad a biblioterápia el-

méletérõl, magyarországi történetérõl,

irodalomelméleti hátterérõl, szakirodal-

máról, valamint konkrét foglalkozások

bemutatásával annak gyakorlatába is

betekintést nyújt. A konferencián el-

hangzott elõadásokból készült tanulmá-

nyok kötetbeli sorrendje logikus, az 

elmélettõl fokozatosan közelít a gyakor-

lat felé. A szerkesztésbe sajnos becsú-

szott egy hiba: a nyomtatott kötet a 96.

oldallal véget ér, míg a tartalomjegyzék

szerint az utolsó tanulmány a 97. olda-

lon kezdõdik. Nem egyedi hibáról van

szó, mert tíz könyvtár elektronikus ka-

talógusának mindegyikében 96 oldal a

terjedelem.1 Ez a hiányzó tanulmány

sajnálatos módon elektronikus formá-

ban sem érhetõ el a Magyar Olvasástár-

saság honlapján. (A lekérdezés idõpont-

ja: 2016. július.)

A kötetet haszonnal forgathatják a

könyvtárosképzésben részt vevõ hallga-

tók, gyakorló könyvtárosok, a bib-

lioterápia iránt érdeklõdõ olvasók, to-

vábbá tanárok és a tanárképzésben

részt vevõk. A tanulmányokra jellemzõ

a közérthetõ fogalmazás, a használt

szakkifejezések mindegyikét megma-

gyarázzák az elsõ elõforduláskor. Az

egyes írások stílusa és terjedelme válto-

zó, hol szerkesztés nélkül jelenik meg

az elhangzott szöveg, az élõbeszédre

jellemzõ jegyekkel, más szerzõk azon-

ban átdolgozták konferencia-elõadásu-

kat írott szöveggé.

A konferenciát és a Magyar Olvasás-

társaság biblioterápiai tevékenységét

röviden bemutató elõszó után a kötet

elsõ írása Bartos Éva tollából származik.

Bartos Éva a biblioterápia hazai megje-
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1 Az ODR-ben szereplõ kilenc könyvtár (Csor-

ba Gyõzõ Könyvtár – Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont; Eötvös

Károly Megyei Könyvtár; FSZEK; OSZK-KI;

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Ka-

posvár; ELTE; II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-

rosi Könyvtár; KSH Könyvtár; OIK), valamint a

konferenciának helyet adó nyíregyházi Móricz

Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár elektroni-

kus katalógusa alapján. Az OIK megjegyzésben

szerepelteti, hogy „Az utolsó tanulmány hiány-

zik”.



lenésérõl, történetérõl, jelenlegi helyze-

térõl, a szervezett képzésekrõl ad rövid

áttekintést.

Hász Erzsébet írása fõleg a bib-

lioterápia professzionalizációjának kér-

déseibe, a bliblioterapeuta-képzés 

magyarországi állomásaiba enged bete-

kintést. Emellett a biblioterápia és a mû-

vészetterápia kapcsolatáról ír röviden.

Jeney Éva irodalomtörténészként a

biblioterápia irodalomelméleti kérdései-

nek áttekintésével foglalkozik. Tanul-

mányában – a gyakorlat felé is fordulva

– megemlíti az irodalomelmélet szere-

pét az olvasás és a biblioterápia folya-

matában is.

Kovács Zsuzsanna írása a magyar

nyelven megjelent biblioterápiával fog-

lalkozó szakirodalmat ismerteti. Munká-

jának elsõ fele

megjelenési év

szerinti sorrend-

ben szerepelteti

a magyar szer-

zõktõl származó,

valamint magyar

nyelven is elér-

hetõ szakiro-

dalmat. A bib-

liográfiai adatok

mellett pár soros 

ismertetést is

nyújt a kötetek-

rõl, külön ki-

emelve, ha az 

elmélet mellett

olyan szöve-

gek is találhatók

a kötetekben,

amelyek biblio-

terápiai foglalkozás alapját képezhetik.

A biblioterápia elméletével foglalkozó

mûvek mellett történetgyûjteményeket

és hazai szervezeteket is említ. Összeál-

lítása elsõsorban a biblioterápiával most

ismerkedõknek lehet hasznos. 

Nagy Attila írásában fõleg saját okta-

tási és biblioterápiai tapasztalatairól 

számol be: az 1970-es évek olvasótábo-

raitól kezdve a felsõoktatási könyvtá-

rosképzésben megjelenõ biblioterápiai

témakörökig és foglalkozásokig. A ta-

pasztalatok a biblioterápiai foglalkozá-

sok vezetésére készülõknek kínálnak

bepillantást azon mélységekbe és prob-

lémákba, amelyek ezeken az alkalma-

kon elõkerülhetnek.

Baják Gábor tanulmányában a bib-

lioterápia egy speciális változatát, a 
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bibliodrámát mutatja be. A bibliai szö-

vegekkel végzett dramatikus foglalko-

zások a pszichodrámával rokoníthatók,

ám történeteiket kizárólag a Bibliából

merítik. „A bibliai szereplõk évezredes

archetípusai képesek mitikus távolságra

röpíteni a játékost, de önmaga lényegé-

hez mégis közelebb hozza, mert a nar-

ratívában saját történeteit fedezi fel” –

fogalmazza meg a tanulmány írója a 

kizárólagos szövegválasztás indokát. 

A dramatikusan megjelenített, önálló

szerepválasztással elõadott bibliai szö-

vegek nem a történet reprodukálására,

hanem a szereplõk közötti viszonyokra,

a szereplõk érzéseinek megjelenítésére,

átélésére törekszenek. A bibliai szöve-

gekhez alázattal közelítenek, ám a

spontán játék segíthet „a történetekre

rárakódott beidegzett értelmezésekkel”

szemben a történetek és az üzenet sze-

mélyesebbé tételében. A játékok végén

megjelenõ lezárás során a résztvevõk

reflektálnak a szövegekre, a történet ál-

tal elõhozott ismerõs érzésekre is.

A halál, veszteség, gyász feldolgozá-

sát segítõ kortárs gyermekirodalmi mû-

veket bemutató írás Czomba Magdolna

tollából származik. A veszteséggel, ha-

lállal, az idõ, lét és nemlét fogalmával

elõször szembesülõ gyermekek szülei,

pedagógusai sokat meríthetnek ezekbõl

a sorokból. A válogatásban a bibliográ-

fiai adatok hangsúlya helyett a versek-

ben, mesékben, novellákban megjelenõ

történetek kerülnek a középpontba. Az

ismertetésben külön szerepelnek a

nagyszülõ halálát feldolgozó írások.

A kisgyermekeknek szóló mûvek is-

mertetése után Sóron Ildikó és Med-

veczkiné Tegzes Tünde írása kamasz-

csoportokban végzett, több alkalmas

foglalkozásokat mutat be. Az egyes té-

makörökhöz választott mûveket, azok

fogadtatását és a szövegeket kiegészítõ

feladatokat, tevékenységeket táblázat-

ban foglalják össze. A kamaszokat érin-

tõ problémákhoz keresett szépirodalmi

mûvek felsorolása mellett különösen ér-

tékes és hasznosítható eleme a tanul-

mánynak az egyes szövegeket bevezetõ

és lezáró tevékenységek ismertetése.

Az idõsek körében végzett csoportos

biblioterápiai foglalkozásokat mutatja

be Tegzes Tünde írása. (Az elõzõ tanul-

mánnyal összevetve itt sajnos egy újabb

szerkesztési hiba tûnik elénk a nevek

feltüntetésében.) A fejlesztõ bib-

lioterápia körébe tartozó, kimondottan

terápiás céllal tartott alkalmakon az ak-

tív biblioterápia eszközeivel lehetõség

adódott a visszatekintés, változás, jövõ-

kép, a generációk közötti konfliktusok,

sõt a halállal való szembenézés, elmúlás

témakörének feldolgozására is. A tanul-

mányban ismertetett, nem reprezentatív

felmérés eredményei alapján a résztve-

võknek „a foglalkozás legnagyobb vonz-

erejét nem a felolvasások, az irodalmi

mûvek biztosítják (71%), hanem azok

receptív és aktív biblioterápiás feldolgo-

zása (84%, illetve 86%)”. Az idõsek kö-

rében gyakran jelentkezõ demencia

esetén a biblioterápia segítséget nyújt-

hat. A szakirodalom alapján az enyhe és

közepes fokú demenciában szenvedõk

esetén alkalmazható. A szerzõ az Ol-

vass Jászberény! címû pályázat kereté-

ben megvalósuló, demenciával élõk kö-

rében végzett tízalkalmas biblioterápiai
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foglalkozássorozat bemutatásával zárja

írását.

A konferenciának helyet adó nyír-

egyházi Móricz Zsigmond Megyei és

Városi Könyvtárban hátrányos helyzetû-

ek között szerzett biblioterápiai tapasz-

talatairól számol be Vaczóné Antal Eri-

ka. A vakok és gyengénlátók, a halmo-

zottan hátrányos helyzetû kamaszok és

a mozgássérült kamaszok csoportosan,

míg a Könyvet házhoz szolgáltatást

igénybe vevõk egyénileg vettek részt a

fejlesztõ biblioterápiás alkalmakon. 

A résztvevõk reflexióival gazdagon il-

lusztrált írás a foglalkozások részletes

célját, tematikáját és leírását is közli. 

Csak a tartalomjegyzék végén szere-

pel Sóron Ildikó mûKINCSvadászat cí-

mû írása. Remélhetõleg legalább elekt-

ronikusan is hozzáférhetõvé válik a

konferencia vagy az olvasástársaság ol-

dalán. Jelenleg a tanulmány címére 

keresve a Magyar Irodalomterápiás 

Társaság oldalán megtalálható egy azo-

nos címû, bõ négyoldalas írás a

http://www.irodalomterapia.hu/pub-

likaciok/soron1.pdf címen, amelyrõl ki-

derül, hogy a nyíregyházi biblioterápiás

konferencián elhangzott elõadás írásos

változata. Mivel a szerkesztõk szándéka

szerint ez a tanulmány is a nyomtatott

kötet része lett volna, így a kötet ismer-

tetésének is részét képezi.

A tanulmány történeti áttekintéssel

indul: az elõadó a biblioterapeuta felsõ-

fokú szakirányú végzettség megszerzé-

se után, 2010-ben indította el az azóta

már hetven alkalmat megélt, nyolcvan

résztvevõt elérõ, különbözõ könyvtá-

rakban megvalósuló, személyiség-

fejlesztõ jellegû biblioterápiás foglal-

kozásokat. A könyvtári térben tartott 

alkalmak a kezdeti nehézségek után 

sikeressé váltak. Itt érdemes megjegyez-

ni, hogy bár a biblioterápia Magyaror-

szágon már az 1980-as évek óta megje-

lenik a könyvtári szakirodalomban, az

1970-es években tartott olvasástáborok

pedig közvetlen elõzményének is te-

kinthetõk, ezen foglalkozások megvaló-

sulása a könyvtári munkatársakból kez-

detben ellenkezést, félelmet, fenntartást

váltott ki az ismeretlensége miatt. Az ál-

talános módszerek, az alkalmak ismer-

tetése után a tanulmány a tapasztalatok

alapján könyvtári környezetben megva-

lósítható továbblépési lehetõségek fel-

vázolásával, könyvtári változásokkal zá-

rul. A könyvtári tér átalakítása mellett

szükséges a szemléletváltozás is, hogy a

biblioterápia bekerülhessen a könyvtári

szolgáltatások közé.

A kötet szerkesztési hibái (kimaradt

tanulmány, szerzõi nevek egységesíté-

sének hiánya) ellenére haszonnal for-

gatható mind a biblioterápiával most is-

merkedõk, mind az azzal már aktívan

foglalkozók számára. Friss tapasztalatai-

val, az írásokban említett mûvekkel, va-

lamint a tanulmányok végén szereplõ

bibliográfiák segítségével betekintést

nyújt a könyvtári terület sokak számára

kissé még mindig idegen és ismeretlen

ágába. ■

Gombos Péter, Vörös Klára (szerk.):

Könyv és lélek. Biblioterápiai tanulmá-

nyok. Magyar Olvasástársaság, Buda-

pest, 2015.

KLL • 2016/09

SZEMLE28



KITÜNTETÉSEK

AUGUSZTUS 20-A

ALKALMÁBÓL

Lázár János Miniszterelnökséget vezetõ

miniszter, illetve Závogyán Magdolna,

az Emberi Erõforrások Minisztériumá-

nak kultúráért felelõs helyettes államtit-

kára állami kitüntetéseket adott át 2016.

augusztus 18-án a Pesti Vigadóban.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést

kapott: 

BEATRIX VAN DEN BORRE szerze-

tes, a Magyarországi Kútvölgyi Engesz-

telõ Szûz Mária Kápolna gondnoka, a

Newman Barátai Nemzetközi Központ

budapesti Newman-könyvtárának veze-

tõje.

Bessenyei György-díjat kapott: 

HIDVÉGI JULIANNA, a Dobozi Kö-

zösségi Ház és Könyvtár igazgatója.

Szinnyei József-díjban részesült:

BÁNKESZI LAJOSNÉ, az Országos

Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet

igazgatója,

BÉNINÉ VIRÁG MÁRIA, a Fõvárosi

Szabó Ervin Könyvtár könyvtár-infor-

matikai csoportvezetõje,

BUDAVÁRI KLÁRA gyermekkönyv-

táros, a Magyar Könyvtárosok Egyesüle-

te Gyermekkönyvtáros Szekció alel-

nöke,

NASZÁDOS EDIT MÁRIA, a Magyar

Tudományos Akadémia Könyvtár és In-

formációs Központ Szakinformatikai

Osztály osztályvezetõje.

A kitüntetetteknek gratulálunk, és to-

vábbi eredményes munkát, sok sikert

kívánunk!
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KÖNYVTÁR
AZ ERDÕ MÉLYÉN
Az olvasás is úgy a legjobb, ha lehe-
tõségünk nyílik teljesen kizárni a
külvilágot, és elmerülni a kezeink-
ben tartott könyvben. Erre kinek a
lakása egy bizonyos zuga a legalkal-
masabb, kinek a kedvenc kávézójá-
nak kedvenc sarka, de van, akinek
egy igazi klasszikus: a könyvtár. 

Teljes cikk, további képek:
http://www.nlcafe.hu/otthon/20160926/ez-a-titkos-
konyvtar-az-erdo-kozepen-minden-konyvmoly-alma/
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Bényei Miklós
Debreceni Egyetem

Debrecen

Cseh Gabriella
KSH Könyvtár

Budapest

Gyõri Krisztina
KSH Könyvtár

Budapest

Dományi Zsuzsa
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

Tata

Kristóf Ibolya
MTA Nyelvtudományi Intézet

Budapest

Makuvek Nóra
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

Tata
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