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Fotó: Henry David Thoreau



✒✒  Noha olykor regényként említik, a köz-

könyvtárakban is a szépirodalmi polcok

betûrendi helyére állítják, a Walden aligha

sorolható be – legalábbis fenntartás nélkül

– e kategóriába. Sokkal inkább nevezhet-

nénk – persze, szintén némi kétellyel – fi-

lozófiai esszének, esetleg memoárnak, mai

kifejezéssel élve: környezetvédelmi vita-

vagy netán (ha kisebb lenne a terjedelme)

röpiratnak. Szerzõje Henry David Thoreau

(1817–1862) észak-amerikai író, filozófus;

szóban forgó alkotása egyike a leghíre-

sebb, igen nagy hatású amerikai irodalmi

mûveknek. A Rousseau kultúrpesszimista

eszméiben fogant és közvetlen tanítómes-

tere, a késõbb Európában is roppant nép-

szerû Emerson ún. transzcendentalista

irányzata által megerõsített nézeteivel és

személyes példájával a napjainkban világ-

szerte hódító zöld-gondolat elõfutára.

(Mellesleg: a polgári engedetlenség elvé-

nek meghirdetõje és gyakorlati úttörõje, a

rabszolgák felszabadításának következetes

követelõje.)

Massachusetts állam Concord nevû vá-

rosában született, és ott is halt meg, korán

kialakult tüdõbajban. Az államban mûködõ

Harvard Egyetemen tanult, majd szülõhe-

lyén tanított. Sokoldalúan mûvelt, rendkí-

vül olvasott ember volt. Mindazonáltal már

fiatalon úgy vélekedett, hogy a civilizáció

megrontja a természetet, holott az emberi

kultúrával éppen a természethez kellene

igazodni. Huszonnyolc éves volt, amikor

egy – szerinte – mintaadó kísérletre szánta

el magát: kiköltözött a Concord melletti er-

dõbe, a Walden-tó partjára (innen a majda-

ni könyv címe). Saját kezûleg épített egy

faházikót (kunyhót) és ott élt bõ két eszten-

deig (1845. július 4. és 1847. szeptember

6. között). Gyûjtögetésbõl, vadászatból,

halászatból, primitív növénytermesztésbõl

teremtette elõ az élelmet, ha pedig másra

volt szüksége, fizikai munkát vállalt a kör-

nyékbeli falvakban, farmokon. Közben fi-

gyelte az erdei állatok mozgását, a mada-

rak repülését, a fák, bokrok növekedését és

az élõlények idõnkénti pusztulását, az év-

szakok változásait, és hosszan, elmélyülten

elmélkedett a lét értelmérõl, az ember és a

társadalom lehetõségeirõl. S mindenek-

elõtt: önmagának, de legalább annyira kör-

nyezetének is bizonyítani akarta, hogy az

ember élhet egyszerû, természetközeli, sõt

természetes életet, ráadásul meglepõen ol-

csón. (Pénzügyi számadásait szintén rend-

szeresen papírra vetette.) Az állatokban és

a növényekben társat látott, és ezzel hitet

tett a természet egysége mellett.

Kortársai, barátai egy ideig azt hitték,

remeteként vonult el a körükbõl. Valójában

– bár könyvében szinte himnikus monda-

tokban áradozik a magány szépségeirõl és

nemes értékeirõl – nem volt remete. Gyak-

ran találkozott a tóhoz érkezõ kirándulók-

kal, horgászokkal, az arra járó kereskedõk-

kel, viszonylag sokszor megfordult a

szomszédos tanyákon, ahová nemcsak dol-

gozni ment, hanem beszélgetni is. Miután

eredetileg tanító volt, pedagógiai vénáját

sem tagadta meg: igyekezett okítani, jóra

vezetni a farmereket és gyermekeiket.

Az enyhébb hónapokban, fõként tavasz-

szal és nyáron elég sok idejét lefoglalta az

élelem megszerzése. Az esõs õszi napokon

és a téli havazáskor viszont temérdek ideje

maradt a látogatásokra, valamint az ottho-

ni bölcselkedésre és önképzésre. Vagyis az

olvasásra. Korábbi szenvedélyét ugyanis

nem adta fel, mert az volt a meggyõzõdése,
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hogy a természetben, a természettel élõ

ember számára a könyv, az olvasás kivéte-

les adomány, bûn lenne elutasítani. Sõt, a

tudásra szomjazónak épp úgy életszükség-

let a könyv, mint az élelem, a szerszám.

Vallotta, hogy „Költészet és Mûvészet az

emberek legnagyszerûbb, legemlékezete-

sebb cselekedetei”. Újságokat viszont nem

vitt az erdõbe, azokat csak arra használta,

hogy abba csomagolja a vajas kenyerét;

azokban úgysem „olvastam soha semmi

emlékezeteset”, hisz az embereket legin-

kább a pletykák vonzzák. Egy rövid epi-

zóddal érzékeltette azt is, hogy a nyom-

tatott betû önmagában nem boldogít: járt

nála egy kanadai favágó, aki az Újtesta-

mentumból tanult meg olvasni, és hallotta

ugyan Homérosz nevét, de csak két könyve

volt, egy aritmetika és egy kalendárium, az

utóbbit „amolyan lexikonnak tekintette,

szinte hitte, hogy minden földi tudnivalók

lényegét tartalmazza”.

Mintegy öt évvel késõbb („ma, 1852

nyarán”) írt és újabb két év múltán, 1854-

ben megjelent mûve (emlékezései? spiritu-

ális eszmefuttatásai? tapasztalatainak

számbavétele?) némelyik lapján néhány

szerzõt és címet is megjelölt az ekkori ol-

vasmányai közül. Legtöbbször talán Ho-

mérosz Iliász címû eposzát forgatta

(„egész nyáron az asztalomon tartottam”),

és sûrûn kezébe vette a híres dalnok másik

hõskölteményét, az Odüsszeiát is. Az óin-

diai Védákra szintén utalt. A földmûvelés-

hez az idõsebb Cato De re rusticájából 

merítette a tudnivalókat. Ugyanakkor el-

marasztalta azokat a diákokat, akik Adam

Smith, Ricardo, Say és Arthur Young írása-

iból tanulják a politikai gazdaságtant, és

nem az életbõl.

Valószínûleg a korabeli és a mostani

könyvbarátok és könyvtárosok is fonto-

sabbnak tartották, tartják azt a (sorrendben

a harmadik) fejezetet, amelyet Thoreau az

olvasás dicséretének szentelt. „Lakóhe-

lyem nemcsak az elmélkedésre, hanem a

komoly olvasásra is alkalmasabb volt bár-

mely egyetemnél” – jegyezte meg –; „s no-

ha messze voltam minden közkönyvtártól,

jóval inkább a hatása alá kerültem azoknak

a könyveknek, amelyek bejárják a vilá-

got…” Még egy olyan távoli költõt is idé-

zett, mint a perzsa Mir Kamaruddin Masz.

Egyetemi klasszikus tanulmányai jóvoltá-

ból eredetiben lapozgatta Aiszkhülosz 

tragédiáit, Platónt, Vergiliust. Az igazi él-

ményt azonban a már említett Iliász jelent-

hette számára. Örömmel nyilatkozott arról,

hogy megtanulta az ókori Hellász és Róma

nyelvét, mert így torzítás nélkül tudja él-

vezni a hõsi szövegeket, közvetlenül értel-

mezheti a bátorságról, bölcsességrõl,

nemeslelkûségrõl alkotott sorokat, fogal-

makat, tökéletesebben megértheti a törté-

nelem menetét. 

„Mert mit tartalmaznak a klasszikusok?

Az emberiség legnemesebb gondolatait õr-

zik meg számunkra. […] olyan csodálatra-

méltóan szépek és erõteljesek, mint maga a

hajnal.” 

A görög és latin példa arra int: „A köny-

vet éppolyan elmélyedõn, tartózkodóan

kell olvasni, mint ahogy íródik.” A beszéd-

nél, ennélfogva a szónoki teljesítménynél

magasabb rendû az írás: „a legszebb írott

szó többnyire éppoly távol és magasan van

a tünékeny beszélt nyelv fölött, mint a csil-

lagos égbolt a felhõk felett.” S lelkendezve

folytatta: az írott szó ereklye, közel van az

élethez, minden nyelvre lefordítható, tehát
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egyetemes. „A könyv az egész világ drága

kincse, nemzetek és nemzedékek sosem

évülõ öröksége”, az emberi szellemet to-

vább éltetõ írók a társadalom igazi arisz-

tokratái. Ebben az értelemben az antik

klasszikusok mellé állította, velük egyen-

rangúnak minõsítette a Védákat, a perzsa

Zend-Avesztát, a Bibliát, valamint Dantét

és Shakespeare-t.

Máig idõszerû észrevétele az amerikai

írónak, hogy az nem elég, ha valaki csak

ismeri a betûket, vagy csak olyasmit olvas,

ami elkápráztatja, elzsongítja, ám fogalma

sincs az olvasottak magasabb értelmérõl.

Városa kölcsönkönyvtárában talált erre jel-

legzetes példát, a Little Reading („kicsi va-

gyis könnyû olvasmány”) sorozat értékte-

len, olcsó szórakoztatást kínáló, végsõ 

soron kártevõ regényfüzeteiben. Ami aztán

a concordi ún. mûvelt közönség ízlésének

romlását is magával hozza, az iskolások,

kamaszok gondolkodása pedig a pigmeu-

sok színvonalára süllyed.

Részben a mûvelõdéstörténet tanulsá-

gai, részben az olvasásra vonatkozó fejte-

getései kapcsán a fejezet utolsó szakaszá-

ban tért rá a kulturális esélyegyenlõség

problematikájára. Ismét csak szülõvárosa

példájára hivatkozott: mennyivel jobb len-

ne, ha a senyvedõfélben lévõ felsõoktatási

intézmény, a Líceum helyett az alsó fokú

iskolákat támogatnák, ha megszerveznék a

felnõttnevelést, ha az érintett lakosságot

okszerû gazdálkodásra képeznék, ha a vá-

rosházára költött sok ezer dollárt az állami-

lag kezdeményezett közkönyvtár javára,

könyv- és újságállományának fejlesztésére

fordítanák. Vagyis hogy a város kilábolhas-

son a vidékiség, a provincializmus tudat-

lanságának sötétségébõl.

Thoreau szerette és csodálta a természe-

tet („szépsége utolérhetetlen!”), és elköte-

lezett védelmezõje volt. El tudta volna kép-

zelni, hogy egész életét az erdei fák között,

egy, a civilizációtól alig érintett tó partján,

egy szerény kis faházban élje le. Mindazo-

náltal világosan felismerte, hogy ez csupán

egyes személyek egyéni vállalkozása lehet,

a polgári élettel való szakítás csak egyéni

boldogság forrása lehet, az emberiség

többsége számára ez az út nem járható, sõt

nem is ajánlható. Bár õ még nem így ne-

vezte, rájött, hogy a zöld-utópia társadalmi

méretekben nem valósítható meg. 

Merész próbálkozásával felmutatta

ugyan a példát („kísérleti alanyok va-

gyunk, és ez a kísérlet rendkívül érdekes

számomra”), de két esztendõ múltán belát-

ta, hogy az emberi kultúra és a nyilvánva-

lóan veszélyeztetett természet harca nem

dõlhet el egyoldalúan az utóbbi javára, va-

lamiféle észszerû egymás mellett élésre

kellene törekedni, vagyis józan kompro-

misszumra serkentette az ipari fejlõdés

mámorától megszédített, fõként a fény-

ûzésre hajlamos kortársait. 

Noha a természet utáni nosztalgia vezé-

relte, õ maga is visszavonult (talán beteg-

sége is erre késztette). Szerencsére mindig

akadtak követõi. (Meglepõ módon a

Walden magyarul csak 1969-ben jelent

meg, Szöllõsy Klára fordításában – igaz,

azóta még háromszor). A zöld-gondolat-

nak, a környezet- és természetvédelem esz-

ményének napjainkban is (nálunk is) szép

számmal vannak megszállott hívei, akik

ébren tartják a manapság a fenntartható

fejlõdés jegyében, annak részeként a nem-

zetközi politika rangjára emelkedett ideát,

célkitûzést. ■
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Jean-Honoré Fragonard: Olvasó lány



✒✒  Az iskolai könyvtárak küldetése olvasó-

vá nevelni a felnövekvõ generációkat, az

iskolák helyi tantervéhez illeszkedve elõ-

segíteni a tanulók kulturális fejlõdését. Az

iskolai könyvtárosoknak különleges szere-

pük van, hiszen õk nevelik ki a jövõ olva-

sóit, ez megtiszteltetés és egyben óriási 

felelõsség. Az iskolába iratkozással min-

denki tagja lesz az iskolai könyvtárnak.

Ekkorra többen már ismerik a könyvtárat,

mert óvodásként is jártak a foglalkozások-

ra. A könyv- és könyvtárhasználat tanítása

mellett az olvasmányok személyre szóló

ajánlása is fontos feladat, mivel ismerjük a

gyerekeket, a körülményeiket, jobban meg

tudjuk találni azokat a könyveket, amelyek

érdeklik õket, amelyek a fejlõdésüket szol-

gálják. Olyan lesz a jövõ, amilyen a ma is-

kolája.

A könyv az egyik nemzedék végrende-

lete a másik számára, a tapasztalt tanácsa

az életet kezdõ fiatalnak. Diodórosz a lélek

orvosságának, Kosztolányi szellemi man-

nának nevezi, Ciceró szerint az ember

könyv nélkül olyan, mint a test lélek nél-

kül. A könyv a gyerekek számára kulcsfon-

tosságú a világ megértéséhez, nélküle nem

lehetnének aktív tagjai a társadalomnak.

Az a gyerek, aki sokat és értõn olvas, az a

könyvekben talált kincseket adaptálja, és

mint kulturális tõkét használja egy életen

át. Ahhoz, hogy önállóan tudjon gondol-

kozni és következtetni, a gyermeknek meg

kell ismernie mások gondolkodását, gon-

dolatait és következtetéseit. 

Tévedés azt hinni, hogy az olvasóvá ne-

velés az iskolában vagy az óvodában kez-

dõdik. A születést követõ pár évben kapott

emóciók kihatnak a gyermek egész életére,

így érthetõ, hogy nem mindegy, irodalom

vagy „iroda lom”-e, amit a gyerekek kezé-

be adunk. Az olvasóvá nevelés elsõ számú

felelõse ugyanis maga a szülõ, aki elsõsor-

ban nem azzal serkentheti olvasásra gyer-

mekét, hogy példát mutat az olvasás és a

könyvek szeretetére, tiszteletére, hanem

azzal, hogy már a születéstõl mesél és fel-

ébreszti a gyermeki fantáziát, majd ébren

tartja a mesekönyvek által. A gyermeki

fantázia olyan, mint a metronóm: csak el

kell indítani és a gyermeki lélek szárnyalni

kezd. A szülõi minták, a szülõk olvasott-

sága, kulturális státusa vagy a család vi-

szonyulása általában véve az olvasáshoz,

meghatározó. A szülõk kompetenciája az

olvasóvá nevelésben – nem lehet elégszer

elmondani – alapvetõ fontosságú. A szülõ

képes megszerettetni a gyermekkel a köny-

vet. Az együttes olvasás, a könyv tartalmá-

nak megbeszélése vagy családi program-

ként a könyvtár meglátogatása elõsegíti az

olvasóvá válást. A könyvek tudatos kivá-

lasztása, a helyes szelektálás fontos az 

igényes olvasáskultúra elterjesztéséhez. 

A gyermek fejlõdésének elõmozdítása, is-

meretekkel és élményekkel való gazdagítá-

sa nagyrészt az olvasás révén valósítható

meg. Beszédkészségének, szókészletének

fejlesztése, az olvasás iránti érdeklõdés fel-

keltése, életben tartása, fejlesztése a rend-

szeres olvasásra való rászoktatással és az

iskolára való felkészítéssel vagy akár saját

könyvtár létrehozásával a gyerek számára

motivációt, indíttatást jelenthet az egész

életére.

Mennyi tudás, ismeret, bölcsesség és ér-

zelem bújik meg a sorok között! Egy

könyv nem képes gyökeresen megváltoz-

tatni a gyerek életét, de elegendõ mennyi-

ségû és minõségû könyv már képes alakíta-
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ni és formálni a személyiségét. Minden

könyv tágítja a gyerekek ismereteit arról a

világról, amelyben élnek. Fontos feladat

megtanítani a gyerekeket az értõ olvasásra,

mert aki csak olvas, de nem tudja, mit ol-

vasott, nem nagyon különbözik az analfa-

bétától. Az ismeretszerzés létszükséglet,

újra és újra megjelenik a gyermekek életé-

ben, felnõttként a munkában és az élet más

területein is. A szépirodalmi mûvek nagy-

mértékben formálják a gyermek személyi-

ségét, érzékenységét, morális korlátokat

építenek. Segítik a szocializációt, ezáltal

válnak szenzibilis emberré. A gyerekek a

könyvekbõl tanulják meg a könyörületet,

az empátiát, a kedvességet, a becsületet és

a tisztességet. A könyv különös hatalom,

amely világrészek és évszázadok kapuit

nyitja tágra, de levezethet a gyermeki lélek

belsõ világába is. Az olvasás társadalmi

célja a közmûvelõdés színvonalának fej-

lesztése és a kulturális értékek adaptálása,

de sajnos évtizedek óta csökken az olva-

sásra fordított idõ, és nõ a nehezen olvasók

és funkcionális analfabéták száma.

A kulturális értékek, normák közvetíté-

se és az olvasásra való motiválás az isko-

lákban stratégiai jelentõséggel bír. Az olva-

sóközpontú olvasásfejlesztés lényege az

olvasásra való ösztönzés, ami az olvasás

megszerettetése mellett a felvilágosítás és

a tájékoztatás révén történik. A diákok nem

csupán megismerhetik az iskolai könyvtá-

rak segítségével az olvasás által megnyíló

lehetõségeket, de lehetõvé tesszük a gyere-

kek számára, hogy egymással is megoszt-

hassák olvasmányélményeiket, tapaszta-

lataikat. Az olvasás megszerettetésében

fontos szerepet kapnak a család mellett az

óvodák, az iskolák, a könyvtárak, a szülõ,

az óvónõ, a tanár, a könyvtáros – közös

erõvel küzdünk a gyermekek plasztikus

személyiségének fejlõdéséért.

A divat teremtette talmi ideák mentális

tévutakra vihetik a gyerekeket, de a köny-

vek etikai normái egészséges értékrendet

építenek fel személyiségükben. Az olvasás

és a tanulás révén olyan lehetõségek nyíl-

nak meg a gyerekek elõtt, amelyek egész

életüket, életminõségüket jelentõs mérték-

ben befolyásolják. Felnõtt korban az olva-

sott ember elhelyezkedése sokkal egysze-

rûbb, mert könnyebben tud kommunikálni.

Egészséges felnõtt csak egészséges gye-

rekbõl lesz, hiszen hasznos tagja a társada-

lomnak csak akkor lehet, ha felépíti saját

kulturális értékrendjét. 

Az olvasás társadalmilag hátrányos

helyzetben komoly erõfeszítést jelent.

Minden gyerek hátrányos helyzetû, aki

nem tud együtt haladni hasonló korú társa-

ival. Nem csak a szociális értelemben vett

szegénység jelent hátrányos helyzetet, van-

nak személyiségük rendellenes fejlõdése

következtében hátrányosak is, mert aszoci-

ális szülõk nevelik õket, akik ingerszegény

környezetben élnek vagy szellemi életüket

sivárság jellemzi. A hátrányos helyzetû

emberek számára a könyvtáraink használa-

ta, a könyvtárak megközelíthetõsége és a

könyvtárban való közlekedés és a tájéko-

zódás komoly nehézségekbe ütközik még

ma is. Ugyanakkor számos törekvésrõl tu-

dunk az esélyegyenlõség megteremtésére

érdekében. A nem látó gyerekek számára

például a felolvasó szoftverek segítségével

lehetõség nyílik az e-könyvek tartalmának

megismerésére, illetve ma már számos

hangos könyvhöz juthatnak hozzá az ol-

vasni vágyók.
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Ahhoz, hogy az olvasás mindennapi fel-

adattá és szokássá váljon és tartalmas, igé-

nyes szórakozást nyújtson a gyerekeknek,

meg kell teremtenünk az egyenlõ esélyt a

könyvtárhasználatban is. A hátrányos hely-

zetû gyermekek számára a könyvtár az

életben való boldogulásuk, érvényesülésük

nélkülözhetetlen eszköze. Az olvasás a

normális élet része, csak akkor adaptálódik

az egyén életvitelébe, ha már a családban

megkapja azt a mintát és indíttatást, ami

természetes életszükségletként és nem

kényszerként a szórakozás és a kikapcsoló-

dás eszközévé emeli az olvasást. 

Minden iskolai korosztályt más és más

módon lehet megérinteni, megszólítani és

megnyerni az olvasás örömének, mivel

egyedi sajátosságaik, érdeklõdési körük és

speciális igényeik eltérõek. Olyan témákat

kell keresni, amelyek lekötik a gyereket,

érdeklik õket, talán még kutatni is készek

értük. Az iskolai könyvtáros figyelemfel-

keltése és tájékoztatása, empátiája, emoci-

onális érzékenysége és toleranciája pozitív

hatást gyakorol a könyvtárlátogató gyer-

mekre, de helytelen magatartása esetleg

örökre elkedvetlenítheti a gyerekeket, akár

el is fordíthatja az olvasástól. A hagyomá-

nyos olvasás kultuszának megõrzése és

fenntartása sok erõfeszítést kíván a könyv-

táros társadalomtól. Az olvasóvá nevelés

gyermekkorban kezdõdik, ezért a köz-

könyvtárak a világ szinte minden országá-

ban különös figyelmet fordítanak a család

intézményére. A könyvtárosok önmaguk-

ban nem oldhatják meg az olvasóvá neve-

lés feladatait, de olvasóvá nevelés könyvtá-

rak nélkül elképzelhetetlen. Az iskolai

könyvtárakban nagy hangsúlyt kapnak az

elõtérbe helyezett új könyvek, mert figye-

lemfelkeltõk, vonzzák a tekintetet, így ins-

pirálják olvasásra a téma iránt érdeklõdõ

kíváncsi gyerekeket. Ugyanez a helyzet az

asztalokon hagyott könyvekkel: amit vala-

kik már elolvastak, az másoknál is érdeklõ-

désre tarthat számot. Fontos lehet a frissen

visszahozott könyveket egy helyen tartani,

ahol a tanulók szabadon böngészhetnek

köztük. Az iskolai könyvtárakban a köny-

vek segítségével ismerkednek meg a gyere-

kek a környezõ világ összefüggéseivel, 

játékos formában. Az olvasás hatása az ok-

tatásban nap mint nap tetten érhetõ. Az új

ismeretek befogadása aktív olvasás nélkül

elképzelhetetlen. A kritikus gondolkodást

és a tájékozódást, a szókincsfejlesztést és a

kifejezõképességet, a lényegkiemelõ kész-

séget segíthetjük elõ az olvasás révén. 

A gyermek majd felnõttként képessé válik

asszociálni, szintetizálni és saját morális

értékrendet kialakítani az olvasott szépiro-

dalmi mûvek alapján. A lexikális tudás ré-

vén az ismeretei gyarapodnak, és õ maga

egyre határozottabbá válik. Ha megfelelõ-

en vetettük el az olvasás magvát, a gyere-

kek szívesen búvárkodnak az iskolai

könyvtárban. Ez sokat segít az órákra való

felkészülésben, a gyûjtõmunka révén fo-

lyamatosan gyarapodik ismeretük, a

könyv- és könyvtárhasználat elsajátítása

révén elõnyre tesznek szert kevésbé érdek-

lõdõ társaikkal szemben. Gyorsan megje-

lenik a kritikus gondolkodás, illetve az

együttes gondolkodás képessége azokban a

gyerekekben, akik sokat olvasnak. Az ol-

vasás révén képessé válnak az önálló is-

meretgyûjtésre és a talált információk

komplex feldolgozására. Sokszor nem is a

probléma megfogalmazása, hanem a prob-

léma helyes megközelítése a döntõ, ami
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rendszerint az értõ olvasáson alapul. Minél

több könyvvel ismerkednek meg, annál

több összefüggést vesznek észre, majd a si-

ker révén még szorosabbá válik kapcsola-

tuk a könyvekkel és az olvasással. Akik

már gyermekkorban kis kutatókká váltak,

azok felfedezik az olvasás örömét, ráéb-

rednek arra, hogy a tudás elmélyítéséhez

sokat kell olvasni, ráadásul tudni kell az is-

meretek sokaságából szelektálni, csak a

fontos és lényeges információkat elraktá-

rozni. Azzal, hogy már gyermekkorban

megtanulják a kritikus gondolkodást, az ér-

velést, nemcsak a tudásuk, mûveltségük

gyarapodik, hanem magabiztosabbak is

lesznek. Az olvasás ráébreszt az anyanyelv

finomságaira és visszahat az olvasás iránti

vágyra, egy sajátos szenvedély alakul ki, az

információ- és könyvéhség, ami jótéko-

nyan hat az egyén fejlõdésére. A kultúra

templomai számtalan kincset rejtenek

gyermekeink számára. A közmûvelõdés

színvonalának fejlesztése, az ismeretek

megszerzése és a kulturált szórakozás

meghatározó eszköze minden bizonnyal az

olvasás marad még nagyon sokáig. 

Olyan világban élünk. ahol a pszicho-

szomatikus betegségek egyre nagyobb

számban jelennek meg a gyerekek között

is. A lelki sebek gyógyítása sokkal nehe-

zebb feladat, mint a testi bajoké. A lélek

gyógyítását szakpszichológusok végzik, de

a prevenció a pedagógusok és a könyvtá-

rosok feladata. Felgyorsult körülöttünk a

világ, egyre több a stressz, a teljesítmény-

kényszer, a megfelelni akarás, a csalódás, a

vívódás, a szorongás, a konfliktusok szü-

lõkkel, tanárokkal, diáktársakkal. A teher

nõ, és lassan kialakul a depresszió, a szere-

tetigény és a szeretethiány, megjelennek a

fóbiák. A másik véglet a kompenzációra az

agresszív támadó magatartás és a mentális

attitûdök kialakulása. A gyermekek szemé-

lyiségének formálására tucatnyi terápia

használható – bár szerencsésebb a foglal-

kozás, vagy könyvtári óra, vagy játék kife-

jezés használata. A biblioterápia interdisz-

ciplináris terápiás módszer, amit a szülõk

is gyakorolnak a gyermekeik nevelése so-

rán, néha ösztönösen és mégis eredménye-

sen. A szakember által szigorúan, pontosan

kiválasztott mese vagy szépirodalmi mû

segítségével képesek vagyunk befolyásol-

ni, áthangolni, megváltoztatni a mentális

attitûdöket, megismertetve az elfogadott

viselkedésmódokat, emelve a gyermek

mûveltségi szintjét, elõsegítve a helyes

magatartásformák elsajátítását, ezzel is se-

gítve a gyermek késõbbi szocializálódását,

de ezt a célt szolgálják a zeneterápiák, 

mûvészetterápiák is. A jól kiválasztott ol-

vasmányok alkalmazhatók a gyermek 

pszichológiai problémáinak kezelésére,

megelõzésére és személyiségfejlesztésre

egyaránt. Az olvasás befolyásolhatja a gye-

rek attitûdjeit, érzelmeit és viselkedését,

serkenti fantáziáját és cselekvésre ösztö-

nöz. Az irodalom képes leginkább a katar-

tikus indulatelvezetésre, elgondolkodtat,

alkalmas annak megtanítására és gyakorlá-

sára, hogy az önismeretünk révén belekép-

zeljük magunkat a fõhõs szerepébe. Fejlõ-

dik a gyermek empátiája és toleranciája, és

kérdések fogalmazódnak meg benne, ame-

lyekre választ is ad számára a szépirodalmi

mû. A novella, vers, történet, fabula saját

konfliktusainkra is nyújt példát. A reális

önismereten és önképviseleten nyugvó

kommunikáció és az õszinteség, nyíltság a

konfliktusok felismerését és interakciós
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megoldását segíti elõ. A könyv a katalizá-

tor szerepét játssza, a cél a saját életünkbõl

merített emlékek, asszociációk, indulatok

és érzések megosztása, rendezése, megér-

tése, feloldása. A foglalkozások alatt olyan

érzelmi hatások érik a gyermeket, amik 

pozitív hatást eredményeznek, a fejlesztõ

biblioterápia leginkább az önismeret fej-

lesztésére szolgál, és az egyén normális

fejlõdését szolgálja. Gondolkodásra ösz-

tönzi a gyermeket, hogy saját helyzetét re-

álisan lássa és problémájára alternatív

megoldásokat találjon. A terapeuta részé-

rõl empátia, tolerancia és emocionális ér-

zékenység kell ahhoz, hogy megnyíljanak

a lélek kapui, vagyis a tudatosság nem

elég, a szociális érzékenység segít, hogy a

gyermek helyzetébe tudja képzelni magát

és segíteni tudjon. A közös játékban felol-

dódik és felszabadulttá válik a gyerek. 

A zeneterápiában a ritmikus feladatok, a

hangszerek: dobok, csörgõk, xilofon vagy

saját tapsoló kezük révén jön létre az össz-

hang, az együttes zenélés öröme. A deviáns

magatartásformák felismerhetõk és jól ke-

zelhetõk így. A mûvészetterápiában példá-

ul a rajz segítségével fejezi ki a gyerek a

rejtett szorongásait, félelmeit, fóbiáját. 

A hiperaktivitás mozgásterápiás játékokkal

oldható. 

Ha emocionális, mentális, szociális és

kognitív területeken bekövetkezik a válto-

zás, akkor a könyvtáros jól vezeti 

a foglalkozást. A felismert sérült funkció

helyreállítása vagy a sérülés megelõzése, a

rehabilitáció, illetve a prevenció révén elõ-

segíti, hogy a gyermek minõségileg jobb

életet éljen. Az összetettebb terápiák szak-

mai felügyeletét olyan (terapeutáknak)

szakpszichológusoknak kell irányítaniuk,

akik megfelelõ szakvizsgával és szakmai

tapasztalattal rendelkeznek. Az irodalom-

terápiás foglalkozások nagyon jó hatásfok-

kal alkalmazhatók a kamaszoknál, akik

mellõzve érzik magukat, egyedül vannak a

felnõtté válás folyamatában. A gyerekek

tapasztalatot szerezhetnek a kommuni-

káció nehézségeirõl és szépségérõl, a 

személyre szabott figyelem pozitív élmé-

nyérõl és a másikra való odafigyelés és

tisztelet fontosságáról. A terápia során ol-

dódik szorongásuk, türelemre, toleranciá-

ra, empátiára tanítja õket a foglalkozás,

mindenfajta kényszer nélkül. Felszínre ke-

rülnek saját és társaik problémái, így talál-

kozhatnak különbözõ megoldási alternatí-

vákkal, akár úgy is, hogy egy-egy irodalmi

hõs viselkedését megfigyelik, értékelik. Az

irodalmi mûvek kiválasztásánál döntõ

szempont a korosztályra jellemzõ problé-

mák, történetek kiválasztása és azok jó 

kibonthatósága, mint például a felnõtt-

gyermek kapcsolatok, a felnõtté válás, a

szerelem, a tanulás, a közösségbe való be-

illeszkedés, a barátság, a jövõkép, a társa-

dalmi elvárások, az értékek vagy a célok. 

A folyamatos motiváció érdekében egy-

egy foglalkozáson belül egyéb mûvészette-

rápiás módszer is helyet kaphat az iskolai

könyvtárban, az adott mûnek, csoportnak,

problémának megfelelõen, így többek kö-

zött drámapedagógia játékok, rajzolás, 

közös zenélés, szituációs játékok, kézmû-

ves feladatok. Nem utolsó szempont, hogy

a foglalkozások során a gyermekek olyan

irodalmi mûvekkel ismerkednek meg,

amelyek nem az iskolai tananyag szerves

részei, így újabb élményekkel gazdagod-

nak, ez is serkenti õket az olvasásra azáltal,

hogy a mûvek feldolgozása nem iskolai
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elemzõ módon történik, hanem szabad 

beszélgetés formájában, egy olyan cso-

portban, amelyben mindenkinek számít 

a véleménye, mert minden ember fontos a

közösség számára.

A legkisebbeket mesék révén tudjuk

formálni. A meseterápia minden életkor-

ban és minden életszituációban használha-

tó, minden korosztály megérinthetõ egy

mesével, akár kisgyerekrõl, akár kamasz-

ról, fiatalról vagy felnõttrõl van szó. A fa-

bulának hatalmas ereje van, s valóban tud

segíteni, csak meg kell találni az adott élet-

helyzethez és egyénhez kapcsolódó tanme-

sét, s ha megvan, akkor kezdõdik a csoda,

a gyógyulás és a személyiség formálása. 

A személyiségformálás azonban óriási fe-

lelõsség. A szépirodalmi mûvek egyszerû,

hétköznapi történetei megragadják a gyer-

mekeket és elgondolkodtatják õket. Majd

mivel beszélgetnek róluk, az egyén szó-

kincsének fejlõdését is szolgálják. A verbá-

lis megnyilvánulásban lassan kirajzolódik

az egyén személyisége, és a tehetetlen pa-

naszkodás átcsap egy megoldáskeresõ 

beszélgetésbe. A szereplõk jellemrajza fel-

színre hozza saját tulajdonságainkat, azo-

nosulva a szereplõvel. A mûben található

élethelyzetek rávilágíthatnak saját konflik-

tusainkra. A könyvek csökkenthetik az

egyén elszigeteltségét. Saját bajaikról,

problémáikról nem mernek beszélgetni,

mert gyengeségnek tartják, de a könyv sze-

replõirõl oldottan beszélgetnek, és közben

felszínre hozzák saját nehézségeiket. 

A kézmûves foglalkozások, versírás, mese

vagy történet kitalálása inkább produktív

alkotásra ösztönzõk, míg az irodalmi fog-

lalkozások receptív befogadásra. Egy-egy

történet olvasása közben megosztják fel-

merülõ érzéseiket, gondolataikat, a szöveg

üzenetéhez fûzõdõ véleményüket, vala-

mint személyes élményeiket, emlékeiket.

A lelki problémákkal küzdõ gyermekek

száma egyre nagyobb, a magányosodás és

a tehetetlenség nõ. Sok gyermeknél a lelki

anomáliák még nem okoznak testi tünete-

ket, legfeljebb türelmetlenebbek, ingerlé-

kenyebbek lesznek, ami az emberi kapcso-

latokban tör felszínre. A céltalanság, az 

érvényesülés nehézségei vagy valakinek 

az elvesztése néha megoldhatatlan terhet

jelentenek a gyermek számára. Alapvetõ

cél az önismeret erõsítése, valamint külön-

bözõ kommunikációs és az egyéni életmi-

nõség javítását segítõ, támogató képessé-

gek, készségek fejlesztése. 

Könyvtárosaink a kultúra templomában

az irodalom gazdag tárházából választják

ki azt a mûvet, amellyel megismerkedve a

személyiségünkben rejlõ titkokat felszínre

hozhatjuk, megismerhetjük. A foglalkozá-

sokon a mûvek élményszintû megismerése

és feldolgozása folyik, együtt megérezhet-

jük a közös élmény erejét: a beszélgetés

során váratlan egyéni felismerések is szü-

lethetnek. Ezek a mûvek az esztétikai érté-

kek mellett elgondolkodtatnak és tükröt

tartanak elénk, amiben megismerhetjük va-

lódi önmagunkat. A beszélgetés észrevétle-

nül egyre fajsúlyosabb egyéni problémákat

érint, fokozódik a belsõ feszültség, majd

oldódik a beszélgetés során, és lélekben

erõsebben, testben frissebben térnek vissza

az iskolai órákra vagy a hétköznapokba a

gyerekek. Az archaikus fabulák józan cse-

lekvésre ösztönöznek, mert az emberiség

legnagyobb energiaforrása a fantázia, mert

a teremtõ képzelet változtatja meg körülöt-

tünk a világot. ■
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✒✒ Az ember feje nem lexikon címmel

könyvtárhasználati és általános mûveltségi

vetélkedõt hirdettünk a balassagyarmati

Madách Imre Városi Könyvtárban 2016

októberében, az általános iskolák negye-

dik–ötödik osztályos tanulóinak. Összesen

harmincegy háromfõs csapat nevezése ér-

kezett hozzánk. Külön örömmel töltött el

bennünket, hogy nemcsak a város diákjai-

nak, hanem a közeli község – Érsekvadkert

– iskolásainak is felkeltettük az érdeklõdé-

sét. A nagyszámú részvétel igencsak meg-

lepett bennünket, így az elgondolt lebo-

nyolítást is újra kellett terveznünk, mivel

megfelelõ terem híján a közel száz gyer-

meket nem tudtuk egyszerre megmérettet-

ni. Végül arra az elhatározásra jutottunk,

hogy a vetélkedõt három különbözõ idõ-

pontban tartjuk meg – november 15-én és

16-án –, természetesen mindenkinek

ugyanazokkal a feladatokkal és ugyanazzal

a zsûrivel. Az összesítésre az utolsó fordu-

ló után kerülhetett csak sor, ezért rendha-

gyó módon a gyõzteseknek személyesen

vittük ki az iskolákba a nyereményeket és

az okleveleket. 

Az elsõ három helyen végzett csapatok

tagjai egy igen értékes jutalomkirándulás-

nak örülhettek. Velük Gödöllõre utaztunk,

ahol a királyi kastélyban élményekkel teli

idegenvezetésben részesültünk, ezt követõ-

en a Gödöllõi Városi Könyvtár kollégái szí-

vélyes vendéglátással fogadtak, majd kör-

bekalauzoltak intézményükben.
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A további három helyezést elért csapat

könyvjutalmat kapott, de a vetélkedõrõl

senki sem távozott üres kézzel.

A megmérettetés nagyon jó hangulat-

ban zajlott, és a résztvevõk sokat tanultak a

kérdések megoldása során, miközben igazi

csapattá kovácsolódtak.  A verseny hét fel-

adatból állt, szerepelt köztük egyebek 

mellett egy a könyvtárunkról levetített rö-

vidfilm alapján feltett kérdéssor, Márton-

naphoz kapcsolódó szólások és közmon-

dások keresése, könyvek csoportosítása,

fõosztályba sorolása, nyomozás a polcon

lévõ lexikonok után, katalóguscédulák rej-

telmeinek kibogozása, könyvek szoros be-

tûrendbe sorolása, és Ki mit tud? címen ál-

talános mûveltségi feladatsor.

Tapasztalataink alapján elmondhatjuk,

hogy a mai felgyorsult, internetközpontú

világban mégis szükség van a hagyomá-

nyos dokumentumok használatára, hiszen

a gyerekek izgatottan kutakodtak a kézi-

könyvekben, és nagy figyelemmel rendez-

gették a katalóguscédulákat. Jó példa

könyvtárunk és az iskolai könyvtárak szo-

ros kapcsolatára, hogy az ottani kollégák

partnereink voltak a szervezésben és a fel-

készítésben, hiszen közös célunk a gyere-

kek olvasóvá és aktív könyvtárhasználóvá

nevelése. ■

KLL • 2016/12

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK16



KLL • 2016/12

KÖNYVTÁRRÓL KÖNYVTÁRRA 17

Petró LeonárdPetró Leonárd

A SZÁZÉVES KÖNYVTA SZÁZÉVES KÖNYVTÁRÁR
A DEENK CENTENÁRIUMI A DEENK CENTENÁRIUMI 
ÜNNEPSÉGE – ÉS AMI MÖGÖTTE VÜNNEPSÉGE – ÉS AMI MÖGÖTTE VANAN



✒✒  A debreceni egyetemi könyvtár cente-

náriumi programjára készülve alapvetõ

célként tûztük ki, hogy az alkalom ne egy-

szerû visszaemlékezés legyen, amikor is

számba vesszük a múlt jeles eseményeit és

személyiségeit. Egy olyan könyvtár meg-

rajzolására törekedtünk, amelynek a múlt-

ja, jelene és jövõje szorosan összekapcso-

lódik, és a századik születésnap „csupán”

egy állomás, ahol egy pillanatra megál-

lunk, hogy hátranézzünk, s ahonnan to-

vább folytatjuk a már megkezdett utat.

1916–2016

Az elsõ fontos kérdés, amit tisztáznunk

kellett a program során, hogy tulajdonkép-

pen mi is százéves most 2016-ban? Ez nem

csupán kommunikációs probléma, hanem

– mint látni fogjuk – a DEENK (Debrece-

ni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyv-

tár) egész jövõképe és identitása is e kérdés

körül fordul meg. Megértéséhez minde-

nekelõtt röviden szükséges felidézni törté-

netünket.

A Debrecenben 1912-ben alapított

egyetemnek kezdetben nem volt könyvtá-

ra. Az eredeti elképzelések szerint a Refor-

mátus Kollégium könyvtára látta volna el a

feladatot, de az ezzel kapcsolatos egyezte-

tések végül nem vezettek eredményre, s

1915-ben megindult az önálló könyvtár lé-

tesítésének szervezése. Csak négy évvel az

egyetem alapítását követõen, 1916 májusá-

ban kapta meg könyvtárõri kinevezését

Csige Varga Antal, akinek az új egyetemi

könyvtár létrehozása volt a feladata. Ez az

az idõpont, amit a debreceni egyetemi

könyvtár megszületésének tartunk. Az in-

tézmény fejlõdése a viszontagságos elsõ

évtizedet követõen a ’30-as években indult

látványos fejlõdésnek: Nyíreõ István sze-

mélyében valódi könyvtáros szakember

került az intézmény élére, s 1933-ban be-

költözhetett az egyetem új épületébe, állo-

mánya folyamatosan növekedett, az évti-

zed végére meghaladta a háromszázezret.

A második világháború végéig csak egy

egyeteme volt Debrecennek és egy könyv-

tára az egyetemnek. A háború után azon-
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ban az egyetemet feldarabolták, s helyén új

intézmények jöttek létre, amelyek elkezd-

ték kialakítani saját könyvtáraikat. Leg-

elõbb az orvosi kar (a késõbbi DOTE –

Debreceni Orvostudományi Egyetem) va-

lósította meg több mint negyedszázados

tervét, és 1947-ben létrehozta az önálló or-

voskari könyvtárat. Az 1953-ban megszü-

letõ Mezõgazdasági Akadémia (késõbb

DATE – Debreceni Agrártudományi Egye-

tem) is saját könyvtárat alakított ki a Bö-

szörményi úti új épületében, majd ugyan-

ezt tette a Mûszaki Technikum (1965), a

Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola

(1972) és a Zenemûvészeti Fõiskola

(1974) is. Az egykori központi könyvtárat

pedig KLTE (Kossuth Lajos Tudomány-

egyetem) Egyetemi Könyvtárként ismerték

a következõ ötven évben.

Miután 2000-ben a debreceni felsõokta-

tási intézmények egyesítésébõl ismét meg-

született a Debreceni Egyetem, önként

adódott a központi egyetemi könyvtár új-

bóli létrehozásának gondolata is. A 2001-

ben életre hívott Debreceni Egyetem Egye-

temi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) a 

korábbi önálló könyvtárak egyesítésébõl

jött létre, amihez 2002-ben csatlakozott a

frissen létrehozott Társadalomtudományi

(ma Kassai úti Campus) Könyvtár, majd

2005-ben az Élettudományi Könyvtár.

Száz év könyvtár

Látható tehát, hogy az intézmények szint-

jén nehezen fogható meg a századik évfor-

duló: a DEENK alig múlt tizenöt éves,

könyvtárainak túlnyomó része pedig az

’50-es évek után alakult. A továbbra is a

fõépületben található, egykori KLTE

könyvtára 2001-ben DEENK Bölcsészet-

tudományi és Természettudományi Könyv-

tár néven beolvadt az egységes szervezet-

be, s állományának egy része immár az

újonnan alapított társadalomtudományi

(DEENK Kassai úti Campus Könyvtára) és

élettudományi gyûjteményeket (DEENK

Kenézy Élettudományi Könyvtára) gazda-

gítja. 

A kontinuitás igazából nem ebben, ha-

nem abban az egyedi szerepkörben fogha-

tó meg, ami itt, Debrecenben valóban száz

évvel ezelõtt kezdõdött, s a folyamatosan

változó feladatok és a sokszor átalakuló in-

tézményi formák ellenére mindig állandó

maradt: egyetemi könyvtár vagyunk.

Ez az a szerep, ami már az elsõ, 1916

szeptemberében bemutatott mûködési sza-

bályzatban megjelent, ez az, ami a háború

után született könyvtárak mûködését meg-

határozta, ez az, ami a DEENK létrehozá-

sához vezetett, s ez az, amit terveink sze-

rint a jövõben is be fogunk tölteni.1

Az évforduló tehát nem az intézményi

struktúra, hanem a lényegében változatlan

küldetés százéves ünnepe lett. A választott

cím – 100 év könyvtár – ezt igyekszik ki-

fejezni, amiben a 100 év nem csupán az el-

múlt, de az eljövendõ száz évet is jelöli.

A százéves eseménysorozat 
a DEENK-ben

A fenti gondolat hatotta át az évfordulóra

tervezett eseményeinket, amelyek teljesen

átszövik a 2016-os évet.
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100 év a polcokon

Elsõ lépésként márciusban egy doku-

mentumajánló-sorozatot indítottunk 100

év a polcokon címmel. Ez a program már a

külön erre az alkalomra készített arculat

elemeibõl építkezett: itt mutattuk be a

logót, s itt jelent meg elõször a korábban

kifejtett gondolatiság is. A célunk az volt,

hogy megmutassuk az egyetemi könyvtá-

rak sajátos szerepét a múlt megismerésé-

ben, megértésében.

Ennek elérésére az egyetemi év tíz hó-

napjának mindegyikében megjelentetünk

egy ajánlót, amelyben az elmúlt évszázad

egy-egy évtizedét igyekszünk bemutatni az

1920-as évektõl kezdve a 2010-es évekkel

bezárólag. Olyan dokumentumokat válo-

gatunk ki, amelyek alkalmasak arra, hogy

a lehetõ legszélesebb körben megragad-

hassuk az egyes évtizedek legjellemzõbb

aspektusait: egyszerre van jelen a szóra-

koztatás, az irodalom, valamint a tudomá-

nyos ismeretterjesztés. 

Az ajánlókba kerülõ dokumentumokat a

DEENK teljes gyûjteményébõl válogatjuk,

s könyveken kívül folyóiratok, filmek, pla-

kátok is belekerülnek. Az így kiválogatott

anyag külön polcokon és egy erre a célra

létrehozott weboldalon is böngészhetõ.2

A Könyvtár napja 

Az ünnepi események központi elemét

szeptember 30-án A Könyvtár napja címû

rendezvény jelentette. A program ünnepi

üléssel indult, amelynek a Debreceni

Egyetem aulája adott helyet. Az élénk saj-
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tóérdeklõdés mellett zajlott elõadásokban a

fenntartók, a szakma és a DEENK képvise-

lõi mellett a használók emlékei, benyomá-

sai is megjelentek. Karácsony Gyöngyi

fõigazgató elõadásában pedig azokat a ki-

hívásokat és feladatokat ismertette, ame-

lyeknek a következõ száz évben kell meg-

felelni. 

Az ünnepség alkalmával Virágos Márta,

a DEENK elsõ fõigazgatója, a könyvtár ér-

dekében végzett több évtizedes kiemelke-

dõ munkájáért Csûry István-emlékérmet

vehetett át. A könyvtár tíz korábbi munka-

társának érdemeit pedig emléklap átadásá-

val ismerték el. Egyetemi és Nemzeti

Könyvtárért Emlékérmet a Könyvtári Bi-

zottság két korábbi elnökének: Imre László

irodalomtörténész és Szöllõsi János biofi-

zikus professzornak adományozott a

DEENK vezetõsége.

Bács Zoltán professzor, az egyetem

kancellárja záró szavai végén egy erre az

alkalomra készített videó elindításával nyi-

totta meg a DEENK következõ évszá-

zadát.3

Még 100 év könyvtár

Az ünnepi év záróeseménye a december

8-ára tervezett konferencia lesz, amelyet a

DAB (Debreceni Akadémiai Bizottság)

Irodalom- és Nyelvtudományi Szakbizott-

ságával közösen szervezünk. Az immár ha-

gyományosnak mondható együttmûködés-

ben olyan konferenciát tervezünk, amelyen

a könyvtár kutatók és tudósok életében ját-

szott szerepe kerül középpontba – a fel-

használók szemszögébõl. A szervezés alatt

lévõ esemény multidiszciplináris megkö-

zelítésben járja körül az egyetemi könyvtár

múltbéli és jelenlegi szerepét, valamint –

ahogy a címe is mutatja – kísérletet tesz a

jövõ legfontosabb irányainak, elvárásainak

felvázolására is.

100 év tükrében – ünnepi kötet 
és kiállítás

A jeles évfordulóról egy kiadvánnyal is

megemlékeztünk. A 100 év tükrében cí-

mû kötet nem alapos, tudományos igényû

elemzés. Inkább egy helyzetképet nyújtó

prospektus, amiben felvillantjuk a múltun-

kat, hogy megérthessük a jelenünket és

megtervezhessük a jövõnket.

A DEENK történetének rövid bemuta-

tását követõen sorra vettük a könyvtár azon

területeit, amelyek egyedi felépítésébõl és

szerepkörébõl fakadóan fontosak voltak a

múltban és megítélésünk szerint fontosak

lesznek a jövõben is.

Az elsõ fejezetben a fizikai tereink ke-

rülnek középpontba. A DEENK hét könyv-

tárának épületei hét különbözõ világot je-

lentenek, amelyek kialakítása, története és

tradíciói mind egyedi, összetéveszthetetlen

hangulattal várják az oda betérõket.

Könyvtárunk legnagyobb különlegessége

éppen épületeinek e nagyfokú különbözõ-

ségébõl fakad, s jövõnk szempontjából is

döntõ, hogy miként használjuk õket.

A második szakasz a könyvtár unikális

gyûjteményét tárja elénk. Ez az egyediség

nem elsõsorban a ritkaságoknak és külön-

legességeknek, hanem a gyûjtemény széles

spektrumának köszönhetõ. A DEENK

egyetemi könyvtárként az ország legtöbb
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karral rendelkezõ egyetemét szolgálja,

nemzeti gyûjteményként a magyar kulturá-

lis örökség megõrzésében és közvetítésé-

ben játszik fontos szerepet, míg nyilvános

könyvtárként a regionális tudásközpont fel-

adatát látja el. Gyûjteményünket e szerepek

alakították ki, és a jövõben is e hármas kö-

telezettség mentén formálódik majd. 

A szolgáltatásainkat bemutató fejezet a

könyvtár legalapvetõbb feladatait mutatja

be. Évkönyveink már a ’20-as években ki-

emelték, hogy a könyvtárnak „az eredmé-

nyes oktatás támogatására” kell törekednie

és feladata, hogy „az Egyetem mûveltség-

terjesztõ törekvéseit a könyvek útján minél

távolabbi körben népszerûsítse az Egyetem

falain kívül is...” Azóta ugyan sok minden

megváltozott, de a DEENK szolgáltatásait

továbbra is ezen célok alakítják.

Az elmúlt évszázad legfontosabb ese-

ményeit ismertetõ rövid kronológia mellett,

jeles elõdeink elõtt is tisztelegve mutatjuk

be a könyvtár jelentõs személyiségeit.

A kötet anyagát egy kiállítás formájá-

ban is a világ elé tártuk. A könyv fejezete-

it összefoglaló roll-up molinókat a

DEENK könyvtáraiban állítjuk fel. A ván-

dorkiállítás az elkövetkezõ fél évben min-

den könyvtárunkba eljut, amivel elérjük,

hogy szinte minden felhasználónk megis-

merheti, mit is jelent számunkra az elmúlt

száz esztendõ. ■
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