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E G Y Ü T T E U R Ó P Á B A N 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár rendezvényei 

2004. ápr i l i s 2 6 - 3 0 . 

K ő b á n y a i K ö n y v t á r (Szent László tör 7 - 1 1 . T.: 261-6001) 
Magyarország EU-fór ia - országbemutató tablók 

VI/1. k ö n y v t á r (Andrássy u. 52. T.: 311 -3822) 
„Csat lakozó a rcok" Pásztor Tibor rajzai és grafikái 
„Európa" - kiállítás a fotópályázatra érkezett képekből 

X I V / l . k ö n y v t á r (Uzsoki út 57. T.: 251-3669) 
Babakiállítás az Európai Unió tükrében 

XXI/1 . k ö n y v t á r (Szent 1. u. 230. T.: 276-3512) 
EU-s totó felnőtteknek és gyerekeknek 
Eredményhirdetés: április 30-án. 18 órakor 

rV/4 . k ö n y v t á r (Munkásot thon u. 33 39. T . : 369 5107) 
„Hogyan képzeled a j övő könyvtárát'."' 
Rajzpályázat műveinek kiállítása 

L á g y m á n y o s i K ö n y v t á r (Karinthy F. u. 11. T.: 279-1483) 
J Ó N A P O T E U R O P A ! Játékos feladatok az E U ba belépő ú j 
országokról 10-14 éves gyerekek részére 
A feladat lapokhoz minden budai könyvtúrban hozzájuthatnak az 
érdeklődők. Eredményhirdetés: 2004. április 30. du . 16 óra 

A k i k h e z c s a t l a k o z u n k ! Országismertetés és játékos totó a könyvtárak 
EU-s pontjainak segítségével. A helyes kitöltők kö/öt t ajándékokat 
sorsolunk ki az. adott könyvtárban: 
TV/1, k ö n y v t á r (Király u. 5. T : 369-1098): Itália 
IV/3. k ö n y v t á r ( l ó v e r s e n y tér 5/A T.: 230-2276): Spanyolország 
IV/4 . k ö n y v t á r (Munkásot thon u. 33 -39 . T.: 369-5107): Svédország 
V/2, k ö n y v t á r (Vadász u. 42. T.: 332-7392): Portugália 
VI/1. k ö n y v t á r ÍAndrássy út 52. T.: 311-3822): Ausztria 
VI/2. k ö n v v t á r (Liszt Ferenc tér 6. T.: 342-1948): Németország 
VU/2 . k ö n y v t á r (Rottcnbiller út 10. T.: 342-5362): Benelux ál lamok 
VII /3 . k ö n y v t á r (Kertész u. 15. T.: 322-6656): Nagy-Bri tannia és 
Észak-Írország 
XII I /2 . k ö n y v t á r (Pannónia u. 83. T.: 349-7521): Görögország 
X I I I / 4 . k ö n y v t á r (Lehel u. 31. T.: 320-8829): Finnország 
XI I I /5 . k ö n y v t á r (Tomori köz. 7. T.: 320-7258): Dánia 
X l U / 6 . k ö n y v t á r (Mosoly u. 4 0 / A T . : 349-1532): Dánia 
XI11/8. k ö n y v t á r í ü a g á l v u. 9. T.: 340-3309): Franciaország 

ápr i l i s 30. 

„ E u r ó p a - n a p " a Központ i K ö n y v t á r b a n 
(Szabó Ervin tér 1. T.: 411-5052) 
Nyitva tartás éjfélig, ingyenes Internet-használat 20-24 óra között 
Európai uniós totó 10-22 óráig. Eredményhirdetés: 23.30 órakor 
Uniós adatbázisok bemutatója 20-23 óráig 
Egész napos zenei válogatás svéd. ciprusi, francia, észt és litván 
zeneművekből az Átriumban 

A g y e r e k k ö n y v t á r b a n 16-20 órá ig : 
Mesefolyam európai mesékből - felolvasás szülőkkel és gyerekekkel 
Európa-térkép - puzzlc-kirakó verseny • 
Kincskereső játék (európai uniós zászlók, jelképek keresése a könyvtárban) 
Mesék és csodák Európában programsorozat záróeseménye: a 
résztvevők jutalmazása 

Meg lcpc t é sp rog ramok a Kávézóban és az Á t r i u m b a n 
20 óra: az Észak-pesti régió bemutatja Svédországot és Franciaországot 
21 óra: u Kelet-pesti régió bemutatja Ciprust és Litvániát 
22 óra: a Dél-pesti régió bcmutaPi Észtországot és Lettország 
2 3 óra: a Budai régió programja, újak a régiek között - európai uniós 
tagállamok 
24 óra: vidám köszöntő, örökös könyvtári tagság kisorsolás« 5 fő 
részérc. internetes kapcsolatfelvétel svéd, ciprusi, francia, észt. lett és 
litván könyvtárakkal 

ápri l is 30. - m á j u s 29. 

K ő b á n y a i K ö n y v t á r (Szent László tér 7 -14 . T.: 261-6001) 
Pályázathirdetés: Milyennek gondolod az életed az Unióban? 
(3-5 oldalas leírás) 

„Bemutatom Európa egyik országát" - rajzpályázat meghirdetése 

m á j u s 1., 11 -14 ó rá ig 

Első n a p az U n i ó b a n - Önkormányzati európai uniós majális a Molnár-
szigeten a dél-pesti régió könyvtárainak közreműködésével (európai 
uniós totó gyerekeknek, felnőtteknek, puzzle - uniós országok híres 
emberei , épületei, kézműves foglalkozás, európai uniós ismertető 
anyagok. fUzetek. prospektusok terjesztése) 

A Főváros i S z a b ó Erv in K ö n y v t á r t agkönyv tá ra i ápr i l i s h ó n a p 
fo lyamán színes, a z E u r ó p a i Unióhoz kapcso lódó p r o g r a m o k k a l 

v á r j á k lá togató ika t . 
E lső a lka lommal be i r a tkozó olvasóink részérc a be i r a tkozás ápr i l i s 

30-án va lamennyi t a g k ö n y v t á r u n k b a n d í j t a l an ! 
Í n f o r m á c i ó : www.fszek.hu 

http://www.fszek.hu


Európa-nap a Központi Könyvtárban 
Élménybeszámoló április 30-ról 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás napját intézményünk méltó módon tervezte meg-
ünnepelni és emlékezetessé tenni az olvasóink számára. Április 30-án pénteki napon Központi 
Könyvtárunk éjfélig állt az olvasók rendelkezésére, szolgáltatásaink teljes körét biztosítva. A 
nap nagy akciója - olvasótoborzás céljából - az ingyenes beiratkozás volt, ami a hálózat összes 
könyvtárára is vonatkozott. 

Nagy várakozással készültünk e nevezetes napra, már csak azért is, mert kiszámíthatatlan 
volt a napi forgalom nagysága, a beiratkozok, illetve kölcsönzők száma egyaránt. Óvatosság-
ból a szolgálatot ellátó létszámot megerősítettük. Nem engedtünk senkit pihenőnapra, sza-
badságra. A napi szolgálatot teljesítő munkatársakon kívül a Dokumentumellátó csoport és a 
zenei gyűjtemény is munkatársakat biztosított. Hárotn műszakot kellett szerveznünk oly mó-
don, hogy lehetőleg az éjjel 1 óráig szolgálatot teljesítő könyvtárosok csak 17 órától álljanak 
munkába. A sorban állás elkerülése érdekében újabb két munkatársunk déltől éjfélig erősítet-
te a kölcsönző csoport napi munkáját. 

A nap minden tervezést felül-
múlt. 10 órától tömegek hömpö-
lyögtek a beiratkozó pultnál. Rövi-
desen beállítottuk a 3. és 4. beirat-

. kozó kollégát, majd a visszavételi . 
munkaállomások is beiratkozásra 
lettek átcsoportosítva, végső meg-
oldásként a központi információ tá-
jékoztató kollégáját is megkértük, 
hogy adja át beiratkozás céljára a 
helyét, így végül is majd egész nap 6 
munkaállomáson történ a beiratko-
zás. Az olvasók türelmesen várták a 
sorukat és teljesen meg voltak hatva 
a lehetőségétől, hogy aznap ingye-
nes a beiratkozás. Jó érzés volt 
könyvtárosnak lenni. 

Sorozatos reklamációkra voltunk felkészülve, hogy kinek, miért nincs alkalma a térítésmen-
tes beiratkozásra, de csak egy munkanélküli olvasó panaszkodott, hogy tagsága még nem járt 
le. Folyamatosan figyeltük a napi statisztikát. 19 órakor a Központi Könyvtárba 767 beiratko-
zott olvasót regisztráltak. Azt hittük, hogy 800 körüli lesz a napi végeredmény. 20 órától éjjel 
12 óráig folyamatosan álltak a sorok beiratkozásra várva. Az olvasók telefonon és SMS-en érte-
sítették egymást az ingyenes lehetőségről. 19 órától éjfélig még 233 olvasó iratkozott be, ami 
egyébként az átlagos 10 órás nyitva tartás adatával egyezik. 12 óra előtt 2 perccel még köl-
csönöztünk. A végső eredmény a Központi Könyvtárban: 982 új beiratkozott olvasó. 

A régi és új tagjaink az ingyenes internetet az internet-teremben maximálisan kihasználták 
egészen éjfélig. Ezen a napon az Európai unióhoz való csatlakozásunkat megünneplendő Eu-
rópai Uniós kvíz-t lehetett kitölteni és a földszinten elhelyezett gyűjtő dobozba bedobni, A 
kvíz az interneten is megtalálható volt, de nyomtattunk is belőle azok számára, akik szemé-
lyesen a könyvtárba látogatva vették észre a lehetőséget. A helyes kitöltőknek értékes jutal-
makat ígértünk: AV kártyát (mely AV dokumentumok '2000.- Ft értékben való kölcsönzésre jo-
gosít), fénymásoló kártyát (1000.- Ft értékű fénymásolást engedélyez), valamint 5 óra időtar-
tamra szóló internetet sorsoltunk ki. 



A kellemes hangulatot az Átriumban az Európai unió országainak a zenéjével biztosítottuk, 
francia, ír, görög, olasz, észt, litván cd-ket váltogatva hallgathattak bele az egyes országok 
népzenéjébe. 

A gyermekkönyvtárban délutántól kezdve folyamatosan érdekes programokkal kötötték le 
a gyerekek figyelmét. Az Európai uniós puzzle összerakásában jeleskedhettek és a könyvtá-
rosok felváltva néhány lelkes szülővel az unió országainak meséiből válogatva mesefolyam-
ként olvastak fel történeteket. Ezenkívül uniós társasjátékban és unió zászlóinak és jelképei-
nek játékos megkeresésében vehettek részt. Jutalomként térképeket és uniós csokikat lehe-
tett nyerni. Erre a délutánra időzítettük a Mesék és csodák az Európában című programsoro-
zat eredményhirdetését és a díj átadását is. 

A nap programjaihoz csatlakozott, hogy az Aranyteremben az érdeklődők megtekinthették 
az Európai Uniós kiállítást, „Irány Európa" címmel. A 4. szint Általános Olvasóterme este 8-tól 
az uniós adatbázisok bemutatójával várta az olvasókat. 

Este 8-tól az Átriumban az egyes régiók bemutatták a belépő új tagokat és a bent lévő 15-
ket. Majd a nap zárásaként a főigazgató úr köszöntője, pezsgő, torta következett. Kisorsoltuk 
az örökös tagokat, azok közül akik a pályázati szelvényüket kitöltve bedobták a gyűjtő urnák-
ba, sorsoltuk az európai uniós kvíz helyes kitöltői közül is a nyerteseket. 

Az olvasók és a kollegák számára is emlékezetes napot zártunk. 
Babákné Kálmán Mariann és Téchy Tünde 

Csatlakozási bulik árnyékában 
avagy melyik lábunkkal léptünk be Európába? 

Április 30-án este hét óra körül dobolás verte fel a Központi Könyvtár „csendjét". A hírverés 
az Észak-pesti régió Európai Uniós csatlakozásunkat köszöntő műsorának szólt. 

Nyitányként a pipacs együttes 
pünkösdi táncait csodálhattuk 
meg, ízelítőül azokból a hagyo-
mányokból amiket Magyarország 
visz az EU-ba. A tánc után Pobori 
Ágnes régióigazgató köszöntő 
szavaival folytatódott az est. 

Elsősorban Lettországot sze-
rettük volna bemutatni, amiben 
Medne Cunta lett konzulasszony 
volt segítségünkre. A konzulasz-
szony ékes lett népviseletben 
érkezett és színes - valamint ma-
gyar - szavakkal mutatta be or-
szágát. Levetítette Lettország 
csatlakozási filmjét, amiből meg-
ismerhettük szép tájaikat és vá-
rosaikat. 



Ezután röviden beszélt a lett nép eredetéről, a lett nyelv-
ről. Bemutatta Lettország legnagyobb kincsét, a tengerbői 
érkezett borostyánt, és mindenkit meginvitált szép országá-
ba. 

Rövid irodalmi vetélkedő követte Medne Cunta szavait. 
Svéd, francia és lett irodalmi művekből hangzottak el részle-
tek. Közben a háttérben különböző vetélkedők zajlottak. Le-
hetett francia babát készíteni, európai népek ételeit megis-
merni a receptek alapján. Svédországgal, Franciaországgal és 
Lettországgal kapcsolatos totókat kitölteni és keresztrejt-
vényt fejteni. Aki részt vett a programokon, sorsjegyet ka-
pott, amit a „Szerencsefazék" sorsoláson húztak ki - vagy 
nem. 

A programot az Adonika táncegyüt-
tes fergeteges bemutatója, valamint az 
újpesti Nyár utcai Általános iskola 8. 
osztályos tanulói által előadott európai 
himnusz zárta. 

Minden nagyon szép lett volna, ha 
egy kicsit többen vannak, sajnos a vá-
rosban zajló többi program elcsábította 
a közönséget. Talán, ha ez másik estén 
vagy nap közben zajlottak volna a prog-
ramok, többen lettek volna. Ennek elle-
nére az Észak-pesti régió a jobbik lábá-
val lépett Európába. 

Nóvák Péter 

Budai vigasságok 
avagy a budai régió részvétele a Központi Könyvtár 

csatlakozási ünnepségén 

Pár héttel a történelmi esemény előtt kaptuk a hírt: 
Az FSZEK EU-napján az ünnepségből a hálózat egésze kiveszi a részét és a Központi Könyvtár 

egész napos eseménysorozatának befejező akkordja a régiók „fellépése" lesz, amit nem kis 
izgalommal vettünk tudomásul. 

Mint megtudtuk, a koccintás előtti utolsó „műsorszám" leszünk, és a ránk eső egy órában a 
frissen csatlakozó országok bemutatása lesz a feladatunk. 

A legnagyobb kérdés az volt, mivel lehet előrukkolni az éjfél előtti utolsó órában, ami még 
ott tartja (és ébren) a közönséget? Ha lesz... mert pesszimista pillanatban úgy gondoltuk, a 
kollégákon és a hálózatból jól ismert, krónikus könyvtár-függő megszállottakon kívül másra 
nem számíthatunk. (Ez a rosszindulatú feltevésünk szerencsére nem igazolódott be: egész 
szép számú, lelkes közönség kísérte figyelemmel próbálkozásainkat!) 

Tehát összeült a team, és az ötlethalmazból végül amellett döntöttünk, hogy a csatlakozó 
országokat főleg a kulináris élvezetek felől közelítve mutatjuk be, de azért könyvtáros-vénánk 
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nem mondott le a szellemi kihívásokról sem, így az országok kitalálásához rávezető kérdések-
kel, sőt 1-1 feladatlappal is készültünk. 

Elindult a lázas kutatómunka: melyik népnek mi a specialitása ételben-italban és főleg: mit 
tudunk ebből beszerezni? 

A knédliportól kezdve a Beherovkán át, a rigai feketebalzsamon és füstöltheringen keresz-
tül alakult a kínálat - de még egy negyventagú észt gyerekkórus fellépése is felmerült, mint 
„főfogás". 

végül elérkezett a várva várt nap ill. 
éjszaka és a lázas, most már élesen tör-
ténő készülődés ideje. A Központban je-
lenlévő kollégák és vendégek szinte 
mindegyikének kiosztottunk feladatla-
pokat és nagy örömmel konstatáltuk, 
hogy szorgalmasan töltögetik ki ezeket 
a könyvtár minden zugában, majd dob-
ják a .gyűjtőládába. A megfejtők közül a 
kisorsolt szerencsések ezért meg is kap-
ták megérdemelt jutalmukat. 

Majd jellegzetes zenékkel, képekkel, 
találós kérdésekkel és végül kis kóstoló-
val találtunk fel 1-1 csatlakozó országot. 

Szerencsére a technika nem mondott csődöt és a mikrofonhoz nem szokott kolleginák 
nagy zavaruk ellenére is frappánsan és - talán szerénytelenség nélkül állítható - felettébb 
sikeresen vezették le a műsort. A körbekínált étel- és italfélék hamar gazdára találtak, de a 
legnagyobb versengés a megfejtésként el is nyerhető hungaricumok megszerzéséért folyt. 

A program végén megkönnyebbülten és elégedetten néztünk egymásra: túl vagyunk rajta! 
Mostmár „csak" az elkövetkezendő évek kihívásainak kell megfelelni... 

2004. 04. 30-án 19 órakor a következők az adatok: összességében 1711 beiratkozás történt 
(az összérték és a részértékek eltérhetnek, mert miközben legyűjtöm is folyamatosan változik az 
adat. 

Részletezve: 
Központ: 0801 - 722 

0801Z - 45 
0801B - 15 

Délpest: 2002 - 47 
1903 - 13 
1901 - 40 
1803 - 56 
1801 - 9 
0901 - 71 

Északpest: 0702 - 71 
0502- 14 

Keletpest: 

Buda: 

1004- 200 
1601 - 36 
0101 - 20 



Gyerekkönyvtárosok figyelmébe! 

AZ IBBY 
Gyerekkönyvek Nemzetközik Tanácsának Magyarországi Egyesülete 

az 
Év Gyermekkönyve Díját 

a 
XI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében adat át. 

Az Év Gyermekkönyve-díj 

Az Év Gyermekkönyve-djat az IBBY 
(International Board on Books for Young 
People, Gyermekkönyvek Nemzetközi Taná-
csa) Magyar Szekciója ítéli oda az előző év 
legjobb, legsikeresebb új magyar gyerek-
könyveinek, illetve azoknak, akik kiemelke-
dőt nyújtottak a gyerekeknek szóló iroda-
lom, illusztráció, könyvkiadás valamely rész-
területén. 

A díj célja a magyar gyerekirodalom ki-
emelkedő alkotóinak elismerése és elismer-
tetése. 

Az Év Gyermekkönyve-díj 2003. díjazottjai: 

Varró Dániel 
Túl a Maszat-hegyen 

Muhi Andris és a pacák birodalma 
varró Zsuzsa rajzaival 

Magvető, 2003 

Ritkán robbannak be a magyar irodalom-
ba átütő erejű, ráadásul egyszerre közön-
ségsikert és kritikai elismerést arató fiatal 
költők, a Varró Dánielek pedig oly ritkán, 
hogy eleddig csak eggyel találkozhattunk, és 
ez minden emberi számítás szerint így is 
marad. 

A Túl a Maszat-hegyen méltán került a 
bestseller-listák élére - ki tudja mikor esett 
ilyen költői művel utoljára dolgunk. A szel-
lemes könnyedség, a formabravúrok sora, a 
kiapadhatatlan játékkedv, a kétszáz oldalon 
át el nem ernyedő poénparádé külön-külön 
is felhőtlen örömöt okoz, ráadásul a Magvető 
Könyvkiadó gondozásában megjelent verses 
regény azon ritkaságszámba menő, sokréte-
gű művek közé tartozik, mely felnőttnek és 
gyereknek, az úgynevezett „ártatlan", csu-
pán a történet sodrására hagyatkozó olvasó-
nak vagy a vájtfülű, irodalmi allúziókra vadá-
szó bennfenteseknek egyaránt megadja azt, 

amire áhítozik. Bizonyos, hogy a költői mű 
kategóriában kiosztott az Év Gyermekköny-
ve-díj ezúttal a 2003-as év egyik irodalmi 
csúcspontját jutalmazza, mely nem csupán a 
gyerekkönyvek és nem csupán a költői mű-
vek közül emelkedik ki. 

Böszörményi Gyula 
Gergő-könyvek 

Magyar Könyvklub, 2003 * 

„Ha egyáltalán képes megmenteni, vagyis 
saját ostobaságából felébreszteni valaki az 
emberiséget, akkor az nem vallási guru, sem 
politikus, tuós, filozófus vagy pszichiáter 
lesz: erre kizárólag a mesélők, az írók és a 
költők lehetnek képesek. Gyógyítanak, köny-
nyeket törölnek le, mosolyt fakasztanak és 
reményt adnak. Rengeteg a dolguk, alig győ-
zik, mert igen kevesen maradtak." így fogal-
mazta meg hitvallását egy beszélgetés során 
Böszörményi Gyula. Most már bizton állíthat-
juk, ő maga ezen igen kevesek közül való. 
Nem az „éberek", hanem a „révülők" közé 
tartozik, akiknek természetes közege a mese-
és álomvilág. Jól ismeri és komolyan veszi a 
mesei hagyományt, s annak lényegét, a szer-
teágazó, váratlan fordulatokban gazdag, 
lebilincselő történetet. És ismeri az illúziőt-
lanul józan valóságot is. A két világ közti sza-
bad átjárás számára nem könnyed játék, nem 
is posztmodern stíluselem, hanem mondani-
valójának elengedhetetlen része. Böszörmé-
nyi Gyula regénysorozata mese - a szó két-
ezer éves értelmében. A szerző méltán vár-
hatja a meghívót a vajákosok, Táltosok, 
Énekmondók, Sámánok és Egyéb Révülők 
találkozójára. Szeretettel várja őt olvasóinak 
népes tábora. És éppen ez utóbbi, a népes 
olvasótábor indokolja az IBBY magyarországi 
szekciójának jelölését Az Év Gyermekkönyve-
díjra. 



Kevesen tettek többet az elmúlt két év-
ben a gyerekek olvasóvá neveléséért, mint a 
kitüntető díjban részesülő Tisztelt Szerző. 

Sárkánymese 
írta Feuer Mária 

Rényl Krisztina rajzaival 
A könyvet tervezte Bárd Johanna, 

Móra Ferenc Könyvkiadó, 2003 

Boholca királynő felállt, tisztelettel kö-
szöntötte a Sárkányt, és bevezette palotájá-
ba az északi kapun át. S ezzel megkezdődött 
a mese, Feuer Mária szimbólumokban, szí-
nekben, képekben, formákban gazdag, ősi 
kultúrák bölcsességét sugárzó meséje. A szö-
veg első olvasásra megihlette Rényi Kriszti-
nát, aki elegendő erőt érzett magában ah-
hoz, hogy ezeket a gondolatok mélyén, a 
szavakban rejtőző bölcsességeket, szimbó-
lumokat, színeket, formákat egy másik mű-
vészet nyelvén szólaltassa meg. Az elkészült 
illusztráció a Ferenczy Noémi-díjas grafikus 
mélyről fakadó empátiáját, gazdag fantáziá-
ját, virtuóz rajztudását dicséri. Hogy a köny-
nyednek és dekoratívnak tetsző rajzok mö-
gött mennyi munka van, annak a kötet ter-
vezője, az ugyancsak Ferenczy Noémi-díjas 
Bárd Johanna a tanúja. Az ő nagy műgonddal 
formált oldalai, oldalpárjai, tipográfiai el-
gondolásai nyomán lett a mesekönyv tárgyi-
asult formájában is a könyvtermés átlagából 
kiemelkedő alkotás. Joggal aratott sikert 
nemzetközi fórumokon Is: illusztrátora el-
nyerte az „Octogon" francia grafikai nagydí-
jat, érdeklődést keltett a Bolognai Könyvvá-
sáron, öregbítve ezzel Is az alkotó-team, a 
művet megjelentető Móra Kiadó és a példa-
szerűen dolgozó Mester Nyomda jó hírét. 

Elek Lívia Illusztrátor 

„A gyermekkönyvről - A rajzi tudás köves-
se az írást. A rajzoló stílusa ne uralkodjon, 
alkalmazkodjon! - persze nem baj, ha egy 
Illusztrátornak van stílusa, ami csak az övé, 

de ne legyen minden könyvünk egyforma. 
Színek, formák, ritmusok élményt nyújtsa-
nak, továbbgondolásra serkentsenek. A köz-
ízlés formálása, ne kiszolgálása legyen a cél." 

így hangzik Elek Lívia évekkel ezelőtt 
megfogalmazott, de ma Is érvényes ars poé-
tikája. 

Munkáira jellemző a következetes építke-
zés, a nagyvonalúság, de nem a pongyolaság. 
Már korábbi illusztrációiban is fellelhető a 
biztos, érett rajztudás. Sokoldalú Illusztrátor, 
hűen megfogalmazott ars poétikájához, va-
lóban úgy tud alkalmazkodni az Irodalmi szö-
veghez, hogy közben megmarad senkivel 
sem összetéveszthető, a divatos fordulatokat 
kerülő, mégis mindig korszerű, markáns, 
egyéni stílusa. 

Elek Lívia felkészült, profi szakember, de 
megtartotta friss, mindig megújulásra kész 
szemléletét, illusztráció nem kiürült manír-
ról, hanem jó értelembe vett meggyőző ma-
gabiztosságról tanúskodnak. Olyan művész, 
akit az elismerés nem tesz elbizakodottá, 
hanem inspirálja az újabb és újabb szakmai 
feladatok megoldására. 

A jelenlegi díj eddigi munkássága követ-
kezetességét Ismeri el, ami híven tükröződik 
a 2003-ban illusztrált gyermekkönyveiben is. 

Minerva Nova kiadó 
A Jonatán Könyvmolyképző és a Jonatán 

Modern Könyvtára sorozat 2003 

Szeged az a város, mely otthont ad az Első 
Országos Könyvmolyképzőnek évek óta. Jel-
szavuk: Olvasóknak és leendő olvasóknak. A 
mozgalom fő védnöke Janlkovszky Éva volt, 
akinek a neve biztosított mindenkit a magas 
Irodalmi színvonalról. A kiadó fontosnak érzi 
újra kézbe adni a magyar klasszikus gyerek-
Irodalmat, így Rónaszegi Miklóst, Nagy Kata-
lint. A külföldi szerzők közül nemcsak az an-
golszász gyereklrodalom megjelentetését 
tartja fontosnak. A kiadó sokat tett az elmúlt 
években a gyerekek olvasóvá neveléséért. 

- ¡bby.hu 



Gundel-díj Varró Dánielnek 

varró Dániel kapta az idei Cundel Művészeti díjat irodalom kategóriában, a „Túl a Maszat-
hegyen" című verses regényéért. Az életmű-díjat Méray Tibornak ítélték. 

A 201-ben alapított díjat 13 kategóriában osztották ki. Az idén az életmű-díjon kívül min-
den kategóriában három jelöltet javasolt a díj kuratóriuma, akik közül az ünnepélyes díjátadás 
helyszínén a Gundel étteremben, a közjegyző által lepecsételt borítékok felbontásakor derült 
csak ki a végső díjazottak neve. 

Az irodalom kategória két másik jelöltje Karinthy Márton Ördöggörcs című regénye és 
Kukorelly Endre Tündérvölgy című műve volt. A díj alapítása óta az irodalmi szerzők közül ed-
dig Esterházy Péter, Bacher Iván és Szabó Magda munkásságát díjazták. 

A díjat Láng György, a Cundel Étterem tulajdonosa, és Pálmai Tamás a Magma xxi. Kft ügy-
vezetője, mint magánemberek alapították. 

Az idei jelöltek és a nyertesek listája a Litera Aktuál rovatában olvasható. 
- litera, az irodalmi portál 

Sárkányos Mesenap a Központi Könyvtárban 

2004. április 24-én, vagyis Szent 
György napján Meseország királya * 
újabb 23 lovagot avatott fel a Sárká-
nyos Lovagrend tagjává a Központi 
Könyvtár Tükörtermében, A lovagok 
általános iskolás gyerekek, akik vál-
lalták, hogy Meseország királyát 
képviselik itt a zord valóságban, és 
igyekeznek mindenhol terjeszteni a 
lovagi értékeket. Mindannyian kiáll-
ták az év folyamán zajló 12 próbát, 
így méltán büszkén térdelhettek le 
Őfelsége elé, akitől egy rézmedált 
kaptak, és egy-egy erényt, mely kí-
séri őket útjukon. 

A Sárkányos Mesenapot immár harmadik alkalommal rendeztük meg. idén is sokan voltak 
kíváncsiak a jelmezes mesealakokra, a lovagi bemutatóra, a kézműves foglalkozásokra; körül-
belül 250 gyerek látogatott el hozzánk, a Sárkányos Gyerekkönyvtárba. Kicsik és nagyobbak 
kézügyességüket fűzfaparipák-, és lovagi jelmezkészítésben, valamint drótvirágok alkotásában 
próbálhatták ki. A vásári ügyességi játékokon a bátorság és a szerencse is ugyanolyan súllyal 
szükségeltetett, mint az ügyesség. 

Nagyon nagy érdeklődésre tartott számot a tavaly és tavalyelőtt lovaggá ütött gyerekek 
bábelőadása, melynek különlegessége az volt, hogy még a bábokat is saját maguk készítették. 
Békés Pál: Félőlény című meseregényének átdolgozott változata szép sikert aratott. A 
ceremoniális lovaggá ütés után pedig útra kelhettünk szindbáddal, Lovász írén és a MAKÁM 
segítségével, akik majd' egy órás vidám hangulatú koncertet adtak, melyet szemmel láthatóan 
kicsik és nagyok egyaránt élveztek. 

Szeptembertől újabb bátor lovagjelöltek indulnak a próbák elé, melyekre mindenkit szere-
tettel várunk. 

A sárkányos Gyerekkönyvtár könyvtárosa 



Alább közöljük Farkas Ferenc kollégánk „Corvinas mankóját". Mivel ezen év folyamán - szinte -
valamennyi könyvtárunk csatlakozik a központi számítógépes rendszerhez, így feltehetően - nem 
mellőzve a kézikönyvet - gyorssegélyként állhat rendelkezésre olvasóknak és könyvtárosoknak 
egyaránt. 

Tájékozódás könyvtárunk elektronikus 
katalógusában 

Könyvtárunk állományáról - könyvek, videokazetták, CD-ék, stb. - számítógépes kataló-
gusunkból tájékozódhat. 

Alapbeállításként az ebben a könyvtárban megtalálható művekre lehet keresni, de lehető-
ség van Információkat gyűjteni a Központi Könyvtár és a FSZEK tagkönyvtárak egy részének 
állományáról is. Mielőtt keresni kezd, kérjük zárja be az ablakot (jobb felső sarok X) és nyissa 
meg újra a JavaPac ikont. 

Keresési lehetó'ségek: 
A keresett műről szóló információkat a keresőablak megfelelő mezőjébe kell írni. 
Például: 
- Kincskereső kisködmön — cím (ide lehet írni a filmcímeket stb. is) 
- Móra Ferenc — szerző stb. (ide lehet írni, pl. CD-ék esetében együttesek nevét stb. is) 
- szépségápolás — tárgyszó (téma) 
Figyeljen arra, hogy pl. a cím ne kerüljön a szerző rovatba stb.! Egyszerre több mező 

is kitölthető. A „mezőfülek" lenyitásával és beállításával további szempontok szerint kereshet 
(pl. szereplő, ETO-jelzet stb.) 

Megadhatók szőkítési feltételek is: 

Nyelv: a mű nyelve, pl. ha csak angol nyelvű művet keres 
Típus: pl. videofilm (pl. érdemes beállítani, ha a Rómeó és Júlia filmváltozatát keresi stb.) 
Lelőhely: ha más FSZEK könyvtár állományára kíváncsi 
A KERESÉS gombra kattintva találati listát kap, melynek kívánt sorára 2X kattintva az egér 

bal gombjával lehet megtekinteni az adott mű hosszabb leírását. 
A megjelenő új ablakban választhat NORMAL, HOSSZÚ, CÉDULA, MARC és STATUS nézet közül. 
Tippek: 
- Ha arra kíváncsi, hogy a keresett mű kölcsönözhető-e: válassza a STATUS gombot (köl-

csönözhető, lejár: dátum, helyben olvasható stb.) 
- Ha arra, hogy milyen szakjelzetnél találja a művet: válassza a STATUS gombot és itt a 

TÉMA/RAKTÁRI JELZETNÉL megtalálja, vagy válassza a HOSSZÚ gombot és nézze meg az az 
ETO jelzetet (pl. ETO-jelzet: 150) 

- összetett keresés: keresés logikai kapcsolatokkal (ÉS, VAGY) így pontosabb találati hal-
mazt kapunk. Pl.: Szerző: Romsics Ignác ÉS Cím szava: Magyarország 

A rendszer kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget, a rövid és hosszú ma-
gánhangzókat megkülönbözteti! 

A fájl menüpont BÖNGÉSZÉS során kattintva lehet átlépni katalógusunk böngésző funkció-
jába. 

A katalógus használatához kérje munkatársaink segítségét! 



2003. januárjától néhány kerületi könyvtár állományának adatai is láthatóak a Corvina 
adatbázisában, ez azonban egyelőre csak azt mutatja, hogy az adott könyv megtalálható a 
könyvtárban, bentlétéről a könyvtárosok tudnak információt adni. 

JavaciRC felület: 
A felső menüsor alatt lévő ikonsor úgynevezett gyorsmenüket tartalmaz. Ezek a főmenüből 

is elérhetők. A főmenüben a billentyűkombinációk is látszanak. Most ideírtam őket. 
Jelszóváltoztatás a beállítások menüpontban van! 
ikonsor: 
Balról jobbra haladva: 
újrakapcsolódás 
Új (radír funkció) (CTR + N) 
Megnyitás 
Mentés (CTR + S) 
Nyomtatás (CTR + P) 
Kivágás (CTR + X) 
Másolás (CTR + C) 
Beillesztés (CTR + V) 
javaPAC 
Kiadás (fölfele nyíl) 
Hosszabbítás (oda-vissza nyíl) 
Visszavétel (levele nyíl) 
Olvasó (fej ikon) olvasó adatlap megnyitása 
Olvasói vonalkód (fej/vonalkód ikon) olvasó keresése vonalkód alapján 
Cím (nyitott könyv) példány adatlap 
Kölcsönző könyvtárosi munkafolyamatok: 
Beiratkozás: 
indítás: a felső menüből: nyilvántartások - olvasó VAGY olvasó ikon a gyorsmenüből. 
Megjelenik a válasszon olvasót ablak. 
itt értelemszerűen névre, vonalkódra, kontrollra szem. lg. számra lehet keresni. 
Adatbeírás után: ENTER, majd a keresőablak alsó részében megjelenő találatok közül kijelö-

lés után a RENDEN gombbal lehet választani - az olvasó ablakba töltődnek be az adatok VAGY 
ha nincs találat az üres ablakkal dolgozhatunk. 

OLVASÓ/OLVASÓI ÁLLAPOT ABLAK: 
Felső mező: általános adatok (értelemszerű) születési időt be kell írni éé.hh.nn. formában. 
Címek (jobboldalt): a mezők mellet az ACQ-ból megismert ikonok 
- új (felső): cím felvétel állandó, levelezési, jótálló 
- Módosítás (középső): meglévő javítása (ki kell jelölni a kívánt sort) 
- Törlés (alsó) (ki kell jelölni a kívánt sort) 
vonalkódok (baloldalt): (mellette a már megismert ikonok) 
- Új rögzítése (olvasótípusra figyelni kell!!!) 
- Meglévő módosítása (ki kell jelölni a kívánt sort) 
- Törlés (ki kell jelölni a kívánt sort) 
- Olvasói vonalkód (olvasói állapothoz való átlépés) 
Jótálló adatai: alul, értelemszerű, de a jótálló címet a CÍMEK mezőben kell rögzíteni! 
Mentés: lemez ikonnal VAGY CTR + s-el, csak ezután jelenik meg a prefix a vonalkód előtt. 



Ha már rendszerben lévő olvasót írunk be, akkor adategyeztetés után a vonalkódok rova-
tot kell fentiek szerint könyvtárunkra rögzíteni. 

Ha fizetnie kell: megnyílik az olvasói állapot adatlap, ahol a tartozások menüben látszik, 
hogy mennyi a díjtétel, ezt a befizetések rovatban lehet kiegyenlíteni (a mellette lévő ikonra 
kattintva). Elengedni tartozást az adott tétel kijelölésével (rákattintunk az egérrel és az alsó 
ikonra is kattintunk), MENTÉSM 

AZ olvasói állapot ablakban tudunk letiltást rögzíteni (értelemszerű) MENTÉS!! 
Üzenet az olvasónak tiltásnál az általános olvasói ablakban lehet megjegyzést rögzíteni. 
Ebben az ablakban láthatók a kölcsönzések és előjegyzések is. 
Az olvasói állapot ablakból a jobb felső sarokban lévő „fej" ikonnal tudunk visszalépni az ál-

talános adatokhoz. 
Figyelem: módosított adat kék, mentés után lesz normál színűi 
KIADÁS indítás Kölcsönzés menüből VAGY ikonnal (felfelé nyilas ikon). 
Beolvassuk az olvasói vonalkódot majd a példányokét (mindkettő esetében át lehet lépni 

az olvasóhoz/példány leíráshoz). 
Figyeljünk rá, hogy a jobb alsó sarokban mi van kipipálva (nyomtató/ablak törlése). 
Nyomtatás ikonra kattintva VAGY CTRL + S-el nyomtatunk. 
VISSZAVÉTEL indítás Kölcsönzés menüből VAGY ikonnal (lefelé nyilas ikon). 
Beolvassuk a példányvonalkódokat. Ha az olvasónak nem maradt kölcsönzése, arról is üze-

netet kapunk, így nem kell külön utánanézni, A vonalkódmező alatt tájékoztató ablak nyílik 
kölcsönzési információkkal. 

innen is nyomtathatunk. 
Késedelem esetén az olvasói állapot adatlap nyílik meg, ahol a tartozások menüben látszik, 

hogy mennyi a díjtétel, ezt a befizetések rovatban lehet kiegyenlíteni (a mellette lévő ikonra 
kattintva). Elengedni tartozást az adott tétel kijelölésével (rákattintunk az egérrel és az alsó 
ikonra is kattintunk), MENTÉSÜ 

HOSSZABBÍTÁS indítás Kölcsönzés menüből VAGY ikonnal (oda-vissza nyilas ikon). 
Értelemszerű, a visszavétel mintájára. 
FIGYELEM: a különböző üzenetek (üzenet az olvasónak, bírság, előjegyzés stb. egymás után 

megjelennek, nem nyomják el egymást! 

EGYSOROSOK 

Murphy a számítógépről: 
Mostantól vállvetve bosszant az olvasó és a számítógép! 
Amit az egyik számítógépen megtanultál, azt a másikon sosem tudod alkalmazni! 
Ha megvetted a több tízezerbe kerülő programot, de még nincs szünetmentesítőd, min-

den napra jut 1-2 váratlan áramszünet! 
Ha valami baj történt a számítógéppel, őrizd meg a nyugalmadat! Rúgj bele! 
A számítógépesített könyvtár titka a könyöködnél tartott, mindig kéznél levő számítógé-

pes szakember + szerelő! 
Ha elromlott a számítógép, az egész könyvtárban nem találsz senkit, akit segítségül hív-

hatnál! 
Folyománya: Tereld össze az olvasókat, és kérd meg őket, imádkozzanak, hogy jöjjön valaki, 

aki tudja, mi a teendő ilyenkor! 



A fénymásoló mindig akkor megy tönkre, mikor Te használod! Ha nem akkor kifogy belőle a 
papír! Ha egyik sem, akkor összetévesztett valakivel! 

Murphy a gubancokról: 
Ami összekeveredhet, az össze is fog keveredni! 
Találsz egy könyvet, amiből hiányzik a kölcsönzőlap! Elindulsz, hogy megkeresd a cédulát! 

Találsz is kettőt, de egyik sem az előbb talált könyvbe való! Ezekhez a cédulákhoz viszont 
természetesen nem találod a hozzájuk tartozó könyvet! 

Folyománya: Találsz viszont 3 újabb, olvasók által kivert cédulát... 
Végkövetkeztetés: A gubancok mindig újabb és újabb gubancokat szülnek. 
Figyelmeztetés: Az andaxin mindig akkor marad otthon, amikor szükséged lenne rá! 
Soha ne dühöngj, hogy „Ki lehetett az a marha, aki összekeverte?!", mert minden esélyed 

megvan rá, hogy kiderül: te voltál az! 
Murphy a könyvtár átépítéséről: 
Amint leszedik a tetőszerkezetet, beköszönt az esős évszak! 
Fáradságot nem kímélve mindent lefóliázol, kivéve azt a helyet, ahol végül beázik! 
Azon a héten, amikor kibontják a falat, 20 fok lesz! Mínuszban! 
Amikor leszedték a tetőt, kibontották a falat, kiderül, hogy hiányzik a további munkához 

elengedhetetlenül szükséges alapanyag! 
Nem létezik olyan tervező, aki elhinné Neked, hogy az, ami szép, egy könyvtárban nem fel-

tétlenül praktikus! 
Ha szabadságról jössz vissza építkezés idején, és senkit nem ismerve, az első utadba kerülő, 

szimpatikus embertől megkérdezed, hogy: „Ki volt az az őrült, aki a lépcsőt pont oda álmodta 
meg?", a tervezővel beszélsz! 

A tavak csodálatosak, kivéve, ha a könyvtáron belül hullámzanak! 
Mindig akad olyan elvetemült olvasó, aki kijátssza éberségedet és besurran, hogy mikor két 

kézzel tartjátok a leszakadni készülő plafont, megkérdezze: „Nem hozhatnám vissza ezt a két 
könyvet?" 

A szerkesztőség a továbbiakban az alábbi e-mail 
címen is várja a cikkeket, olvasói észrevételeket: 

khirado@freemail.hu 
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Ára: 10,— for int 
Előf izetési díj egy évre: 120,— Ft. 

Szedés, tördelés, nyomtatás: 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Nyomda 

ISSN 0139-1917 
Táskaszám: 2004/ 60 

Aknay Tibor, Dr. Babákné Kálmán Mariann, 
Bendzselné Mráz Borbála, Berta Éva, 

Cigányik Anikó, Demes Réka, 
Hamar Krisztina, Kiss Eszter, Nóvák Péter 

Felelős kiadó: Fodor Péter főigazgató 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár internet-címe: www.fszek.hu 

mailto:khirado@freemail.hu
http://www.fszek.hu

