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A Leonardo da Vinci kiállítás megnyitója 

2005. március 17-én őexc. Paolo Cuido spinelli, az Olasz Köztársaság magyarországi nagykö-
vete nyitotta meg a kiállítást. A megnyitón részt vett Bozóki András, a Nemzeti Kulturális 
Örökség minisztere, Demszky Gábor, Budapest Főváros főpolgármestere, Edoardo 
vesentini, az Accademia Nazionale dei Lincei volt elnöke, Carlo Barbieri, tudományos 
koordinátor, Arnaldo Dante Marianacci, az Olasz Kultúrintézet igazgatója. 
A vendégeket a házigazda, dr. Fodor Péter főigazgató köszöntötte. Az est során olasz 
művészek Puccini áriákat adtak elő. 

Leonardo da Vinci Budapesten 
A Hoepli Kiadó 1894 - 1904-es Leonardo da Vinci „Codex Atlanticus" nemzetközi 
kiállítása, a római Accademia Nazionale dei Lincei és a Vinci-i Leonardo Múzeum 
gondozásában. 

Budapest látja vendégül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban a Hoepli Kiadó 1894-
1904-es Leonardo da Vinci „Codex Atlanticus" nemzetközi kiállítását, melyet Európá-
ban először az innsbrucki császári palotában mutattak be. 
Ezt az olaszországi bemutató követte, melynek a római Corsini palotában székelő 
Accademia Nazionale dei Lincei adott helyet, mely több mint 100 évvel ezelőtt 
Giovanni Piumati bízta meg a „Codex Atlanticus" első teljes átiratával. 
A kiállítás európai körútja újabb állomásához érkezett: a gyönyörű magyar főváros-
ba, Budapestre, ahol az esemény egybeesik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fenn-
állásának 100. évfordulójával. A kiállítás olasz kiadása különleges, múltat felidéző 
je-lentéssel bír. A római Accademia Nazionale dei Lincei termeiben ünnepelték ugyan-
is az intézmény fennállásának 400. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat kere-
tében a „Codex Atlanticus" teljes kiadásának 100. évfordulóját. 
A kiállítás az Olasz Köztársasági Elnök fővédnökségével, az Olasz Külügyminisztérium, 



az Olasz Földrajzi Társaság és a milánói Tudományegyetem (Matematika 
tanszéke), az UNESCO Olasz Bizottsága és a vinci-i Leonardo Múzeum véd-
nökségével jött létre, melynek megvalósításában kiemelkedő szerepük 
volt a különböző intézményeknek és cégeknek is, akik anyagilag támo-
gatták e kezdeményezést. A budapesti kiállítás olyan fontos magyar 
intézmények védnökségével jött létre, mint a Köztársasági Elnök Hivata-
la, a Külügyminisztérium, a Fővárosi Polgármesteri 
Hivatal, a Magyar Tudományos Akadémia, az Oktatá-
si illetve a Kulturális örökség Minisztériuma. 
A kiállítás látogatóinak lehetősége nyílik megtekin-
teni a Hoepli Kiadó i894-i904-es Leonardo da Vinci 

„Codex Atlanticus" kiadásának több mint 60 eredeti, az Accademia Nazionale 
dei Lincei levéltárából származó táblaképét, valamint a vinci-i Leonardo Múzeum 
illetve a Boldetti történelmi gyűjtemény anyagát képező különböző gépmodel-
leket. 

A tárlat elsődleges célja Leonardo leghíresebb kó-
dexei egyikének bemutatása, melyet az 1500-as évek 
második felében Pompeo Leoni szobrász szétszóró-
dott lapokból gyűjtött és ragasztott össze egy nagy 
albumban, megmentve így az anyagot. Az első táblaképek hűen tükrözik 
a korra jellemző megőrzési technikákat, míg a 
többi tábla Leonardo kísérleteinek és kutatásainak 
széles skáláját, valamint mérnöki és építészeti raj-

zainak szépségét mutatja be. Ezen kívül betekintést nyerhetünk Leonardo ma-
gánéletének részleteibe, a kor legfontosabb embereivel kialakított kapcsolata-
iba, matematikai, nyelvészeti tanulmányaiba, irodalmi munkásságába (elbeszé-
lések, találós kérdések). Egyszóval a kiállítás teljes képet nyújt az olasz rene-
szánsz egyik legfontosabb kulcsfigurájáról, úgy, hogy nagyságán túl bemutatja 
emberségét, hibáit, hétköznapi problémáit, közelebb hozván őt az átlagem-
berhez. A gépmodellek kiváló példái a leghíresebb - a repülésről, a háborúról és 
a vízről írt - Leonardo tanulmányok megvalósításának. A kiállításon az érdeklődők többek között meg-
tekinthetnek egy nagy, motor nélküli repülőgépet, egy repülőgép anyacsavart, egy tankot és egy 
golyóscsapágyat. 

De ezzel még nincs vége az érdekességeknek. A szervezők célja, hogy Leonardón illetve a mester 
tervein kívül bemutassák a nagyközönség előtt azt az óriási utat, melyet a tudomány és technológia 
tett meg az utóbbi 500 év alatt. 
A vinci-i tanulmányok mellett a kiállításon helyet kap néhány igen korszerű technikai tárgy is: egy 
Ferrari motor, egy Augusta helikopter-hajtómű, egy ultramodern golyóscsapágya Leonardo-modell 
mellett, illetve egy ultramodern bicikli a Vinci-i projekt mellett. Nehéz feladat néhány sorban beszá-
molni erről a különleges kiállításról, maradjon egy kis meglepetés a kiállítás megtekintésénél is a Fő-
városi Szabó Ervin Könyvtárban. 

Carlo Bar bier i 
a kiállítás tudományos koordinátora 



Kiállítás Leonardo rajzaiból és makettjeiből 

Ki gondolta volna, hogy a világhírű Ferrari autók motorját Leonardo da Vinci tervezte? Per-
sze a zseniális művész csak a gondolati alapját teremtette meg ennek is, mint oly sok minden 
másnak azok közül a dolgok közül, amelyek ma már mindennapiak. Rajzok és makettek látha-
tók Leonardo munkáiból a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. 

Leonardo Codex Atlanticus című műve alapján készült az a kiállítási anyag, amely péntektől 
május végéig látható a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. A kódexet pomepo Leoni szobrász 
állította össze az 1500-as évek végén, Leonardo technikai és tudományos rajzaiból. 

A kiállításon 16 olyan makett szerepel, amely Leonardo tervei alapján készült, és hat olyan 
makett, amit Leonardo elgondolásai alapján már a mai ember használ, például a golyóscsap-
ágy, vagy például egy Ferrari-motor - mondja Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
főigazgatója. 

A festőművész sokféle tudományterület problémáival foglalkozott tükörírással írt jegyze-
teiben, amelyeket művészi igényű rajzokkal és vázlatokkal illusztrált. 

Például végiggondolta, milyennek kellene lenni egy búvárnak. Nagyon izgatta a repülés. 
Látható például az általa tervezett ejtőernyő makettje, s a repülőnek egy nagyon sajátos 
megnyilvánulása, amit, ha a mai ember néz, akkor rögtön be fog ugrani, ez a sárkányrepülő 
elődje. De ugyanilyen érdekes például a bicikli terve, a kiállításon látható a fából megvalósult 
modell a rajzai alapján, s egy tank modellje, ahogy ő ezt elképzelte. 

Kádár Dóra 

Megépítették Leonardo da Vinci gépeit 

Budapest - Tán a legmegszáliottabb történészek sem tudják, hogy Leonardo da Vincinek kö-
szönhető a Ferrari-motorok hajtási elvének felfedezése, vagy a harckocsi alaptörténetének kitalá-
lása. A reneszánsz kor legismertebb polihisztorának kódexgyűjteményéből és gépmodelljeiből ma 
nyílt kiállítás a Fővárosi szabó Ervin Könyvtár dísztermében. 

Forrás: Blikk, 2005. március 19. 
Kapcsolódó cikk megtekinthető: Megépítették Leonardo da Vinci gépeit 
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szefuggéstelen mivol tukban maradtak fenn. A kéziratok 
értelmezését nehezítette, hogy gyakorta tiikörírással, az-
az jobbról balra íródtak. 

Melzi megkezdte a hagyaték katalogizálását, halála után 
néhánv évtizeddel Pompeo Leoni, műgyű j tő , szobrász, 
II. Fülöp spanyol király hivatalos építésze gyűjtötte össze 
az időközben szétszóródott kéziratokat, katalogizálta és 
megszámozta őket. A sok különálló lapot két nagy kötet-
be. a Windsor Codexbe (nevét utóbb kapta mai lelőhelyéről, 
az angliai windson kastélyról) és a Codex Atlanticusba fog-
lalta. Az előbbi kódex hatszáz vegyes témájú rajza között 
található Leonardo valamennyi anatómiai tanulmánya, to-
vábbá az Utolsó vacsora drapériatanulmányai, és ¡mola, a tu -
dományos elképzelések alapján szerkesztett város híres 
alaprajza. A második könyv technikai és tudományos té-
májú "írásokat és rajzokat tartalmaz. A kódexek 1636-ban, 
további kézirataival együtt, a milánói Biblioteca Ambrosia-
ria tulajdonába kerültek. Ezek a festészettől és a b ronzön-
téstől a fizika kü lönböző területeiig, a grammatikától a le-
xikológiáig, a harci eszközöktől a hidakig. a madarak ana-
tómiájá tóra repülő szerkezetekig, a mechanikus gépek-
től a geológiáig, a folyószabályozásig, a víz dinamikájáig 
mindenről írnak, rajzolnak, ami foglalkoztatta a kor vi-
lágra kinyíló érdeklődését, vagy ami fantáziájának hori-

• Amikor Leonardo 1519-
b e n a Loire menti C loux 
kastélyban, ahogy Vasan ír-
ta, I. Ferenc francia király 
kaijaiban meghalt , tanítvá-
nya, Francesco Melzi Milá-
nóba vitte hagyatékát. Leo-
nardo egész életében t u d o -
mányos kutatásokat is foly-
tatott és rengeteg jegyzetet , 
rajzot készített, amelyeket -
bár tervezte - sohasem ren-
dezet t könyvvé . A fel jegy-
zések töredékes, olykor ösz-

LÁTOGATÓBAN 



dania Nazionak da Uncei levéltárába került az Atlántico, 
és az akadémia gondozásában. 189-1 és 1904 kokott nyom-
ulásban megjelent (Hoepli kiadásában). Ennek az «mmar 
száz eves kiadványnak 6 0 eredeti lapját, valamint a vmii 
Iasonante Múzeum es a Boldetti tönénelnn gyfytrntny gep-
modeÜjeit most a F ő v á r o s i S z a b ó Ervin K ö n y v t á r -
ban (VIII . Szabó Ervin tér 1.) láthatja május 29-tg a ma-
gyar közönség (az innsbrucki és római bemutató utan és 
további nemzetközi turnéja előtt). 

zontján megjelent. A tizenhat kötetet ott őmték egfczon 
addig míg Napóleon hadizsákmányként 1796-ban a partzst 
Institut de France könyvtárába nem vitette őket. Innen nr.tr 
csak a Codex Atlánticos került vissza Milánóba. 12 kötet a 
pánzsi könyvtárban maradt, egy a British Múzeumban, 
egyéb kéziratok pedig Windsorban. Madridban és más gyűj-
teményekben vannak. 

Olasz tudósok kezdeményezésére 1882-ben az Atea-

Cario Barbieri, a tárlat tudományos koordinátora három 
témakörbe csoportosította a látnivalókat. A kódexet lét-
rejöttének történeti folyamatában mutatja be: a szétszó 
ródott lapok összegyűjtésétől, a korabeli megőrzési t ech-
nikáiktól albumba foglalásáig, majd a tudományos fel-
dolgozástól az átiratig és a nyomtatott kiadásig. Nincs 
különbség sem. tartalmi, sem formai szempontból L e o -
nardo művészi és műszaki rajzai között Maga í r » : „a mű 
feltalálójának szettemében van meg, de nem juthat tökéletesség-
re d kéz működése nélkitl". 

A kjálMtás a művész rendkívüli zsenijét kutatásainak es kí-
sérletezéseinek megvalósulásával is illusztrálja. A rajzokat az 
eredeti útmutatás alapján készült modellek jelenítik m eg. 
A leglátványosabbak: egy nagy, motor nélküli repülőgép, 
egy helikopter, egy 1478-as udvari ünnepségre tervezett ön-
járó szekér (ezt sokan a. mai autó ősének vélik), egy kerekpár. 
És vannak csigák, emelők, golyóscsapágyak, optikai, me-
chanikai szerkezetek, építészeti, katonai gépek. Mellettük 
- mintegy igazolásként - olasz és vezető európai világcé-

' gek produktumai. Ferrari autó, svéd golyóscsapágy. Au-
; gusta helikopter-hajtómű, vewcnyketékpàï... 

A nagyszabású bemutatót egy nemzetközi történelnu-
¡ tudományos konferencia vezeti be már.iuj- 17-én: Lto-
¡ nardo orökscqe a tudomány és a művészet fejlódéseben. 
• K. M. 
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A Könyvtári intézet Munkabizottsága elkészítette és vitára bocsátja ezen fórumon is a könyvtá-
rosi etikai kódex tervezetét. Egyetlen szakmában dolgozó kolléga számára sem lehet érdektelen a 
dokumentum megvitatása. 

A Híradó szerkesztősége kéri a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársainak véleményét, 
hozzászólását, esetleges módosítási javaslatalt, melyeket ezen a fórumon leközöl és továbbít a 
Munkabizottság felé. 

Az etikai kódexet előkészítő bizottság által 
elfogadott tervezet 

(2005. április 5.) 
A magyar könyvtárosság etikai kódexe 

I. 
Könyvtárosi etika 

A könyvtárosi tevékenységet a szakmai ismeretek, eljárások és szokások, valamint jogsza-
bályok és szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik. 

A magyar társadalom közvéleménye, gyakorlata és törvényei kinyilvánították, hogy a de-
mokratikus jogállam és az információs társadalom információs és kulturális igényei kielégíté-
sének alapfeltétele a könyvtári rendszer, működtetése a társadalmi munkamegosztás kereté-
ben a könyvtárosokra hárul, akik a rájuk bízott szellemi vagyont a jelen és a jövő javára keze-
lik. A könyvtáros szakma felsőfokú szakképesítéshez kötött hivatás. Gyakorlása során azonos * 
súllyal esik latba a szakmai felkészültség és az etikus magatartás. Minthogy az általános morá-
lis követelményeken túl a könyvtárosságnak sajátos etikai értékei is vannak, ezeket a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete és (itt a kódex társkibocsátóinak felsorolása áll) ebben az etikai kó-
dexben foglalják össze részben a könyvtárosok már munkában álló és felkészülő nemzedékei 
és az őket foglalkoztató könyvtárak, részben pedig a nagyközönség és a könyvtárak fenntar-
tói számára. Az előbbieknek iránytűként az etikus viselkedésre, az utóbbiaknak jogos elvárása-
ik megalapozására és a könyvtárosokba vetett bizalmuk megerősítésére. 

A könyvtárosi etikai kódex a jogszabályok és könyvtári szabályzatok által kevésbé visszatük-
rözhető, a szakmai alapértékek által meghatározott etikai irányelveket tartalmazza, amelyek 
mellett a magyar könyvtárosság elkötelezi magát. Ezen irányelvek között fontossági sorrend 
nem állítható fel. 

II. 
Alapértékek 

A könyvtáros elkötelezett az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság, az esélyegyenlő-
ség és az információ szabadsága mellett. 

A magyar könyvtárosok az informált polgárságra, a társadalmi sokszínűségre alapozott tár-
sadalmi rendszer, a demokratikus berendezkedés hívei, minthogy a könyvtár lényegénél fog-
va az emberi jogok kiteljesedését szolgálja, noha történelmi példák szerint az ellenkezőjére is 
felhasználható. A könyvtáros a maga eszközeivel járul hozzá az emberi jogok érvényesülésé-
hez, különös tekintettel az információhoz és a művelődéshez való jognak az emberi méltóság 
tiszteletben tartásával való gyakorlásához, a társadalmi harmóniához, vezérlő értékének a 
szellemi szabadságot tekinti. A könyvtárhasználó állampolgároknak minden lehető segítséget 
megad ahhoz, hogy élvezhessék az e szabadságból fakadó előnyöket. 

A könyvtáros felelősséget érez a jelen és a jövő nemzedékek érdekében azért, hogy a gon-
dolat-, vélemény- és szólásszabadságot, a tanítás és tanulás szabadságát az információk és 



gondolatok szabad áramlásával és hozzáférhetőségével segítse. Ennek érdekében a maga ré-
széről mindent megtesz az információellátás folyamatának nyitottságáért és átláthatóságá-
ért, feltételeinek megteremtéséért. 

A könyvtáros a társadalom számára szükséges és hasznos feladatot lát el; általában a társa-
dalom egésze vagy csoportjai által közvetlenül vagy közvetve fenntartott intézményben, a 
könyvtárban fejti ki tevékenységét. Ennek során jogkövető magatartást tanúsít, s másoktól is 
ugyanezt várja el. Nyitott a társadalom kérdéseire és igényeire anélkül, hogy kedvezés vagy 
ellenszenv vezetné világnézeti és politikai, tudományos és művészeti ügyekben. Azon van, 
hogy a könyvtár teljesítse társadalmi küldetését s legyen az élethosszig tartó tanulás, az in-
formációcsere és kulturális rekreáció színtere. 

III. 
Könyvtárosi hivatás 

A könyvtárosi hivatás a könyvtárostól a használók iránt tiszteletet és odaadást, valamint ál-
landóan fejlődő szakismereteket kíván meg. A könyvtáros szakmai döntéseit autonóm mó-
don, személyében feddhetetlenül, személyes anyagi vagy egyéb jogosulatlan előnyét vagy 
hasznát kizárva hozza meg. 

A könyvtáros a társadalom számára szükséges és hasznos feladatot lát el. Ennek során be-
tartja a törvényességet és jogkövető magatartást tanúsít, s másoktól is ugyanezt várja el. sa-
ját világnézete, tudományos vagy politikai álláspontja, nézetei nem befolyásolhatják szakmai 
munkáját. 

A könyvtáros elhivatottan, az emberiség szellemi teljesítményei iránti tisztelettől vezérel-
ve, személyes felelősségének vállalásával folytatja szakmai tevékenységét. Tevékenysége so-
rán követi az itt lefektetett etikai elveket, s ha ezért sérelem éri, joggal számít az őt megille-
tő védelemre. Munkája társadalmi hasznával arányos erkölcsi és anyagi elismerés illeti meg. 
viselkedése és külső megjelenése álljon összhangban a szakmájával szemben támasztott tár-
sadalmi elvárással. 

A könyvtáros hozzáértéssel, szakmai felkészültséggel és alkalmassággal, méltósággal és 
kompetenciával, legjobb tudása szerint végzi munkáját, ismereteit folyamatosan önképzéssel 
bővíti és a kor színvonalán tartja. Tehetsége szerint maga is hozzájárul a könyvtáros szakma 
gyakorlatának és elméletének fejlődéséhez. 

A könyvtárosoknak erkölcsi integritása nyújt biztos alapot szakmai döntéseinek meghoza-
talához, szakmai ügyekben való autonóm eljárásához, a gyűjteményi és szolgáltatási kérdé-
sekben jelentkező külső nyomásgyakorlás elhárításához, A könyvtáros nem húzhat személyes 
előnyt vagy anyagi hasznot helyzetéből. 

A könyvtárost tevékenységében a könyvtárhasználók iránt tanúsított tisztelet és jóindulat 
vezérli, véleményüket tiszteletben tartja és kiszolgálásukat a maga érdekei elé helyezi, visel-
kedését velük szemben udvariasság, mások elfogadása (empátia), szolgálatkészség, fegyelme-
zettség jellemzi. 

IV. 
A gyűjtemény gondozása 

A könyvtáros felelősséggel tartozik az emberiség, a nemzet, valamint a nemzeti és etnikai 
kisebbségek, helyi közösségek kulturális örökségének megőrzéséért. Gyűjteményépítő munká-
ját a használók igényeire és az emberiség értékeire alapozza, de a közvélekedéssel és saját 
nézeteivel ellentétes műveket is beszerez. Elítéli a cenzúrát, s maga sem cenzúráz. Feltáró 
munkájával a könyvtár teljes gyűjteményét hozzáférhetővé teszi. 

A könyvtáros a maga munkakörében szakmai felelősséget érez az emberiség, a magyarság 
és a magyarsággal együtt élő nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a kisebb-nagyobb helyi 
közösségek kulturális örökségének gondozásáért és fejlesztéséért. 



A rábízott könyvtári gyűjteményt a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően, az emberi érté-
kekre alapozva, az egyéni és csoportos igényekre tekintettel gyarapítja és apasztja. A beszer-
zésben és kiiktatásban visszautasítja a könyvtáron kívüli és belüli önkényes cenzúrát, fellép a 
könyvüldözés ellen. Egyoldalúság és értékítéletének érvényesítése nélkül kezeli és szolgáltatja 
a közvélekedéssel, a közízléssel vagy a saját véleményével szemben álló nézeteket tartalmazó 
műveket, s olyanokat sem zár ki a szabályzat szabta kereteken belül, amelyek egyes alapérté-
keket támadnak. A művészileg silány vagy áltudományos munkáknak a szabályzat előírásainak 
megfelelő mértékben ad helyet. A gyűjteményépítésben nem befolyásolhatják saját nézetei 
és nem érvényesítheti személyes ízlését és érdeklődését. 

A könyvtáros törekszik arra, hogy megismerkedjék a gondjaira bízott gyűjteménnyel, és - a 
gyűjtemény méretétől függően - legalább nagy vonalakban tisztában legyen tartalmával. Fel-
tárja a könyvtár teljes állományát és eredetiben vagy másolatban a használók (beleértve más 
könyvtárak használóit is) rendelkezésére bocsátja. Az igényekkel és a lehetőségekkel össz-
hangban a dokumentumállomány minél nagyobb részét szabadon hozzáférhető módon he-
lyezi el, s gondoskodik a gyűjteményhez való helybeli és távoli hozzáférést biztosító és meg-
könnyítő eszközökről. A könyvtár saját gyűjteményéből hiányzó művekről való tájékozódást 
lehetővé teszi a használók számára és a használati szabályzat rendelkezéséinek megfelelően a 
könyvtárközi együttműködés keretén belül igyekszik hozzáférhetővé tenni őket. 

A könyvtáros az anyagi lehetőségekhez, adottságokhoz és a dokumentumok értékéhez ké-
pest mindent megtesz a gyűjteménybe tartozó dokumentumok tartalmának és fizikai állapo-
tának megőrzéséért és megvédéséért. Ha ellopott vagy más könyvtárak állományából eltulaj-
donított könyvekről és más dokumentumokról tudomást szerez, ezt haladéktalanul a tulajdo-
nos tudomására hozza. 

V. 
A könyvtárhasználók szolgálata 

A könyvtáros megkülönböztetés nélkül nyújt segítséget a könyvtár szolgáltatásainak 
igénybevételéhez. A használók személyes adatait bizalmasan kezeli. A használóknak joguk van 
az adott feltételek között a lehető legjobb könyvtári ellátáshoz és az egyenlő elbánáshoz; a 
könyvtáros ezzel összhangban törekszik az esélyek kiegyenlítésére. 

A könyvtáros szigorúan kerülve minden hátrányos megkülönböztetést, egyenlő elbánás-
ban, tisztességes eljárásban és kiszolgálásban részesít minden, a könyvtárhoz forduló sze-
mélyt bármilyen szempontra (nem, nemi irányultság, életkor, származás, etnikai, nemzeti és 
állampolgári hovatartozás, világnézet, műveltségi színvonal, fizikai vagy mentális állapot, ér-
telmi képesség, anyagi helyzet, politikai állásfoglalás stb.) való tekintet nélkül. Az esélyki-
egyenlítés érdekében azonban pozitív megkülönböztetésben részesít a könyvtárhasználók 
körében bizonyos csoportokat (pl. gyerekek, nemzeti és etnikai kisebbségek, szellemi, fizikai 
vagy szociális hátrányokkal küzdő személyek). 

A könyvtáros védi a könyvtárhasználathoz való jogot, tiszteli és kiszolgálja a könyvtárhasz-
nálók igényeit. Az egyéni használók ellátása a közjót is szolgálja, ezért az egyedi, konkrét igé-
nyek elsőbbségének elismerése az egész társadalom érdeke. 

A könyvtáros nem tekinti magát a könyvtárhasználók nevelőjének és irányítójának, de kö-
telességének tartja, hogy megtanítsa őket a könyvtár használatára, tudomásukra hozza a ha-
zai és nemzetközi könyvtári rendszer kínálta lehetőségeket, s felhívja figyelmüket az értékes, 
számukra érdekkel bíró művekre. Segít eligazodni az irodalom és az információk világában, s 
támogatja a könyvtárhasználók minden rétegét az olvasás-írás, valamint az információszerzés 
és kommunikáció egyéb eszközeinek elsajátításában. A könyvtáros személyes ügyének tekinti, 
hogy a lehetséges használók minél nagyobb számban éljenek a könyvtár szolgáltatásaival. 

A könyvtáros arra törekszik, hogy a könyvtár szolgáltatási kínálata legyen összhangban a 
társadalom elvárásaival és az adott használói kör igényeivel. A rendelkezésére álló eszközök és 
feltételek függvényében az elérhető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtja. 



A könyvtáros védelmezi a könyvtárhasználó személyiségi jogait, tiszteletben tartja és óvja 
személyes szféráját. Bizalmasan, a titoktartás kötelezettségével kezeli a tudomására jutott 
személyi adatokat (beleértve a használt dokumentumok és információk azonosítására szolgáló 
adatokat is) és információkat, valamint a belőlük levonható következtetéseket, s csak a tör-
vény rendelkezésére adja ki őket harmadik félnek. 

A könyvtáros őrzi a könyvtár rendjét, s kötelességének tekinti, hogy vonzó könyvtári kör-
nyezetet teremtsen. A használókkal való kapcsolatát a kölcsönös bizalmon alapuló együttmű-
ködés jellemzi. Számít a használó jóakaratú közreműködésére; ennek hiányában a használói 
közösség védelmében fellép a könyvtár rendjét megbontó, zavartalan használatot akadályozó 
személyek ellen. A használók egymással ütköző igényeit a szabályzatokban rögzített módon 
kezeli, s döntéseiben megértés, kölcsönös érdekegyeztetés és jó szándék vezérli. Módot ad 
arra, hogy a használók aggodalom nélkül kifejthessék a könyvtári szolgáltatásokat érintő ész-
revételeiket és panaszaikat, s mindent megtesz, ami erejétől telik ezek orvoslására. A könyv-
táros tudomásul veszi, hogy egyes könyvtárak használati szabályzata bizonyos szolgáltatások 
nyújtását térítéshez köti, de fellép annak érdekében, hogy ez a körülmény ne akadályozzon 
meg senkit az információhoz és dokumentumokhoz való hozzáférésben. 

VI. 
Az információ közvetítése 

A könyvtáros tőle telhetően mindent megtesz azért, hogy a használó szabadon és korláto-
zás nélkül hozzáférhessen az információhoz. Segítséget nyújt az információs eszközök haszná-
latához. Legjobb tudása szerint hiteles, megbízható, teljes, megfelelő, személyhez szabott 
információt nyújt. 

A könyvtáros a bármely nyilvános információhoz való szabad hozzáférést, a tájékozódást és 
a tájékoztatás szabadságát minden ember természetes jogának tekinti: a hozzáférést nem 
befolyásolhatja az információt kérő személyre, a források jellege, nyelve vagy formája. A 
könyvtáros tiszteletben tartja az információt kérő személyiségét és információs igényeit, s 
azt, hogy az információnyújtást egyedül a törvény vagy a rendelkezésre álló eszközök és 
anyagiak korlátozhatják. A könyvtáros nem felelős azért, ha a használó a közreműködésével 
nyert információval visszaél, és a maga vagy a mások kárára, illetve bűncselekmény elköveté-
se során használja fel. Nem tagadhatja meg az ún. laikus személyektől sem a szakmai informá-
ciót, de kötelessége felhívni a figyelmüket a rosszul értelmezett és alkalmazott, esetleg el-
avult érvényű információból fakadó veszélyekre. 

Az információt igénylő használók nem képeznek homogén csoportot. A könyvtáros segít 
abban, hogy mindenki - feszélyezettség nélkül - a maga igényeinek és felkészültségének 
megfelelő terjedelmű és szintű információhoz jusson, de nem helyezheti magát az informáci-
ós folyamat irányítójának szerepébe, nem szabhatja meg, ki milyen információt vehet igény-
be, nem teheti személyétől függővé az információhoz való hozzáférést. Az információban 
gazdagok és az információban szegények, az információ megszerzésében, kezelésében és fel-
használásában jártasok és járatlanok ellátása egyaránt feladatát képezi, s ennek végrehajtása 
során törekszik az esélyek kiegyenlítésére. A könyvtáros feladatának tekinti, hogy a használó-
kat megismertesse az információkeresési és -szerzési eszközökkel és eljárásokkal, hogy kul-
csot adjon kezükbe az önálló információszerzéshez. 

A könyvtáros kötelessége, hogy lég ibb tudása szerint törekedjék arra, hiteles, megbízha-
tó, pontos, teljes, megfelelő és személyre szabott információt adjon; ha szükséges, az adott 
vagy más könyvtárakban dolgozó kollégáinak bevonásával. A használóval világosan és egyér-
telműen kell közölnie az információszolgáltatás kiterjedését és korlátjait, beleértve személyes 
kompetenciája határait is. A használót előzetesen kell tájékoztatnia - ha van - az információ-
szolgáltatás áráról és az információ megszerzésének alternatív (gyorsabb, olcsóbb) lehetősé-
géről. Annak ellenére, hogy a könyvtáros nem vállalhat szavatosságot az információ vagy an-
nak forrása hitelességéért, eligazítást adhat a használónak arról, milyen szempontok alapján 
értékelheti őket. Ezen túlmenően szakmai felelősség terheli azért, ha tudatosan téves infor-



mációt ad, vagy visszatartja az információt, vagy nem fejezi ki kételyeit az adott információ 
vagy forrása hitelességét illetően. 

A könyvtáros köteles az igényeknek leginkább megfelelő forrásokból, a leghatékonyabb 
eszközök (beleértve az internetet és az elektronikus forrásokat) és eljárások felhasználásával 
tájékoztatni a hozzá fordulót, s minden esetben egyértelműen azonosítani a forrást, amely-
ből az Információt nyerte. Az eredeti mű (szöveg, zene, kép, adatsor hagyományos vagy 
elektronikus formában) egészét vagy részletét csak az Idézés szabályainak és a szerzői jogi 
törvénynek megfelelően bocsáthatja rendelkezésre. 

VII. 
Könyvtárosi szakmai közösség 

A könyvtáros őrzi és növeli a könyvtárosi szakma tekintélyét, részt vesz a szakmai közélet-
ben és együttműködésben. Készségesen adja át tudását és tapasztalatait. 

A könyvtáros személyében felelős a könyvtáros közösség és szakma, társadalmi tekintélyé-
nek fenntartásáért és növeléséért. Elvárható tőle, hogy védje meg a szakma hírnevét méltat-
lan támadásoktól, s tartózkodjék a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyének és je-
lentőségének lebecsülésétől. 

A könyvtáros tiszteli szakmája múltját, ápolja hagyományait. Szolidáris a szakmai közösség-
gel, s tiszteletet tanúsít a könyvtáros kollégák és minden könyvtári dolgozó Iránt, elismeri 
szakmai tudásukat, emberi kvalitásaikat. Részt vesz a szakmai közvélemény alakításában, s 
előmozdítja a lényeges problémák megoldásához szükséges egyetértést. Szakmai, közéleti 
tevékenységét igyekszik valamely könyvtárosi társadalmi szervezetben kifejteni. 

A könyvtári szolgálatot lényegéből kifolyólag az jellemzi, hogy társadalmi küldetését a 
könyvtárak kooperációjával teljesíti. A könyvtáros ezért kész a szakmai együttműködésre más 
könyvtárakban működő kollégáival, nyitott közös vállalkozások Indítására, szolgáltatások kö-
zös nyújtására. Erősíti a könyvtárak közötti kapcsolatokat, különös tekintettel a különféle tí-
pusú könyvtárakra. Az együttműködés nem áll meg az ország határainál: éppen a könyvtár-
használók minél teljesebb ellátása, valamint a magyar kulturális és tudományos teljesítmény 
megismertetése érdekében kiterjed az egész világra. Megkülönböztetett jelentősége van 
számára a határokon tüll magyar könyvtárosokkal való együttműködésnek, a más országokban 
élő magyar lakosokat ellátó könyvtárak támogatásának. 

A könyvtáros kötelességének érzi, hogy szakmai tudását, tapasztalatalt megossza kollégái-
val, s maga Is tanuljon tőlük, hogy segítse a könyvtáros utánpótlás pályaválasztását, a fiatal 
kollégák fejlődését, s a társadalmi munkás könyvtárosok tevékenységét. 

VIII. 
A könyvtár mint munkahely 

A könyvtáros elkötelezett könyvtára iránt és tiszteletben tartja munkáltatója céljait és ér-
dekeit. Beosztottként és vezetőként egyaránt a munkahelyi közösség javán munkálkodik. 

A könyvtáros tiszteli munkahelyét és kötődik könyvtárához; munkaviszonya során és szűn-
tén nem illeti méltatlan kritikával. Megőrizve lelkiismereti szabadságát lojális munkaadójához 
és a könyvtár fenntartójához. Megismeri, megérti és támogatja legális céljait és törekvéseit, 
nyilatkozataival nem ássa alá a könyvtár és fenntartója jó hírnevét, nem sérti érdekelt. Meg-
őrzi a hivatali és üzleti titkokat. Ha etikai természetű aggályai merülnek fel, azokat haladékta-
lanul a vezetés tudomására hozza. Szakmai természetű nézeteltéréseket először házon belül 
Igyekszik tisztázni, s Illő formák között viszi őket a szélesebb nyilvánosság elé. Szakmai pálya-
futását, magánéleti boldogulását összhangba hozza a munkahelye Iránti lojalitással. Tudomá-
sul veszi a fenntartó anyagi kényszerből hozott Intézkedéseit, ha ezek nem sértik a hatályos 
törvényeket, szabályzatokat és munkaszerződéseket; tiltakozását ezek ellen a fennálló jogi 
keretek között fejezi ki. A nyilvánosság előtt Is fellép könyvtára és szakmája érdekében. 



A könyvtáros azon van, hogy könyvtárában a szolgálat szempontjából optimális munkahelyi 
légkör alakuljon ki. Szívélyes, a munkára orientált viszonyban áll könyvtárosi és nem könyvtá-
rosi végzettségű munkatársaival; ez utóbbiakkal szemben nem él vissza helyzeti előnyével és 
segíti őket abban, hogy sajátos szakismereteikkel és jártasságukkal eredményesen járuljanak 
hozzá a könyvtár céljai eléréséhez. A vezetői beosztást betöltő könyvtárost különös szakmai 
és emberi felelősség terheli: vezetői alkalmasságán, hozzáértésén túlmenően személyes pél-
damutatásával kell a könyvtárosi etikus magatartás felé irányítania beosztottjait. 

A könyvtár fenntartójának kötelessége, hogy rendelkezésre bocsássa a működéshez szük-
séges anyagi feltételeket, de a könyvtároson múlik ezek célszerű és hatékony felhasználása. A 
könyvtáros felelősséggel tartozik a könyvtárért, az általa használt munkaeszközökért, illeté-
kességi körében a helyi környezetért, a szolgáltatási körülményekért. 

A könyvtár munkatervébe illesztett alkotó tevékenység révén létrejött művek (pl. tanul-
mány, kiállítási forgatókönyv, szöveggondozás) a szerző szellemi tulajdonát képezik. A hozzá 
kapcsolódó vagyoni jogosultságok gyakorlását a könyvtár szabályzata vagy külön megállapo-
dás rendezi. A könyvtáros nem versenyezhet könyvtárával annak gyűjtőkörébe, különösen a 
nemzeti kulturális örökség körébe eső dokumentumok gyűjtésében; magánszemélyek, intéz-
mények és vállalkozások felkérésére értékbecslést csak a könyvtár szabályzatában megszabott 
módon adhat. 

A munkáltatótól, illetve a könyvtár fenntartójától viszont elvárható, hogy tartsa tisztelet-
ben a könyvtárosság etikai kódexét. Vegye tudomásul, hogy ez vezérli a könyvtáros emberi és 
szakmai magatartását, s ne szorítsa a kódexben foglaltakkal ütköző állásfoglalásokra, viselke-
désre és cselekedetekre. 

IX. 
Társadalmi kapcsolatok 

A könyvtáros elfogultságtól és előítéletektől mentes kapcsolatban áll a társadalom tagjai-
val, csoportjaival, szervezeteivel. Tisztelettel és kooperációs készséggel fordul más szakmák és 
tagjaik felé. védelmezi a szellemi tulajdonhoz való jogot és a szellemi alkotásokhoz való hoz-
záférés jogát. 

A könyvtáros együttműködik a társadalommal, egyes tagjaival és csoportjaival, szervezete-
ivel, részt vesz a közösség kulturális, tudományos, gazdasági környezetének fejlesztésében. 
Személyes világnézeti és politikai elkötelezettsége nem befolyásolhatja könyvtári tevékeny-
ségét; a könyvtár nevében kifejtett közszereplése legyen elfogulatlan és pártoktól független. 
A könyvtár eszközrendszerét azonos feltételek mellett, a használati szabályzat előírásai sze-
rint köteles a társadalmi szerveződések rendelkezésére bocsátani. 

A könyvtáros felelős magatartást és tiszteletet tanúsít az információ előállításában, feldol-
gozásában, tárolásában, terjesztésében érdekelt más szakmák és szervezetek iránt, s kész 
együttműködni velük, ugyanilyen tisztelettel és kooperációs készséggel fordul minden más 
szakma felé. 

A könyvtáros nagyra értékeli és támogatja az alkotó tevékenységet, amely a szellemi tulaj-
don forrása. Elismeri és védi a szerzői jogot és a hozzá kapcsolódó vagyoni jogosultságokat, 
ugyanakkor a felhasználók és a széles közösség érdekeinek, az oktatás, a művelődés, a tudo-
mányos kutatás szempontjainak megfelelően védelmezi a szellemi alkotásokhoz és az infor-
mációhoz való szabad hozzáférés jogát is a szabad felhasználás keretei között. 

X. 
Az etikai kódex érvényesülése 

Az etikai kódexben foglalt követelmények a könyvtárosok tevékeny közreműködésével való-
sulnak meg. Ezt a folyamatot a kódex kibocsátói egy etikai bizottság felállításával segítik elő. 
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Az aláíró egyesületek és szervezetek a saját tagságukra vonatkozó érvénnyel bocsátják ki 
ezt az etika kódexet, de számítanak arra, hogy a magyar könyvtárosság egésze és minden 
könyvtárosi szervezet a magáénak vallja a benne lefektetett alapelveket. Bár a könyvtárosi 
etika követelményeinek teljesítését csak a nyilvános vagy nem nyilvános könyvtárban, közin-
tézményben vagy gazdasági vállalkozásnál, illetve szellemi szabadfoglalkozásúként működő, 
felsőfokú szakképzettségű könyvtárosoktól lehet elvárni, az ő példamutatásuk nyomán re-
mélhető, hogy a könyvtári alkalmazottak teljes köre tartani fogja magát a kódex szelleméhez. 

A kibocsátók kívánatosnak tartják, hogy ezt az etikai kódexet - alapelveivel összhangban -
szükség és igény szerint további olyan etikai szabályzatok egészítsék ki, amelyek a könyvtár-
fajta, munkakör, könyvtárosi szakterület sajátosságainak megfelelő magatartási és viselkedési 
normákat tartalmaznak, indokolt lehet etikai szabályzatot alkotni az egyes könyvtárak vagy 
könyvtári rendszerek munkatársi közösségei számára is. 

A kibocsátók előtt nyilvánvaló, hogy az etikai kódexben kifejtett iránymutatás csak a 
könyvtárosok személyes erőfeszítésével, a szakmai ethosz iránt elkötelezett viselkedésével 
válhat a könyvtárosi és könyvtári gyakorlatot meghatározó erővé. Ezért számítanak 
valamennyiük, különösen a szakma véleményformáló, tekintélyes képviselőinek és a könyvtá-
rak vezetőinek közreműködésére. A kódex megsértőivel szemben nem kívánnak szankciókkal 
fellépni, hanem a benne foglaltak érvényesülését a követendő példák felmutatásával igyek-
szenek elősegíteni, az elveket sértő gyakorlattól pedig elhatárolják magukat. Az ezzel kapcso-
latos teendőket az e célra létrehozott etikai bizottságra bízzák. 

Mozi helyén könyvtár 
A több évtizeden keresztül két külön épületben műkö-

dő Böszörményi úti felnőtt- és gyermekkönyvtár január 
27-e óta, a teljesen átalakított, újjávarázsolt ügocsa mozi-
ban várja régi és leendő olvasóit. A könyvtár megnyitását 
azonban hosszú várakozás, tervezgetés, találgatás, és te-
mérdek munka előzte meg. Mindenkit foglalkoztatott, mi-
lyen Is lesz az új könyvtár? Rajzoltak róla a gyerekek a 
„Megyünk az Ugocsába" című rajzpályázaton, színeset, 
szépet, érdekeset. Megrajzolták a valóságot, mert ilyen is 
lett. 

Az új helyen mintegy 600 m2-en, és 2 szinten kellett 
elhelyezni a két könyvtár állományát, ami nem is bizo-

nyult olyan egyszerű feladatnak, AZ övezeteket úgy próbáltuk kialakítani, hogy az elmélyültséget 
kevésbé igénylő zajosabb szolgáltatások kerüljenek a földszintre. Itt kaptak helyet a videók, DVD-k, 
CD-lemezek, CD-ROM-ok és idekerült a szórakoztató irodalom is. Szintén az alsó szinten, a könyvtár 
legbensőségesebb zugában található a gyermekkönyvtár. A kisgyerekeknek pici, ízléses bútorokkal, 
színes szőnyegekkel és feliratokkal, tarka játékállatokkal, mindig változó kedves gyerekrajzokkal, 
családias, derűs „gyermekcsalogató" mesesarkot alakítottunk ki. Nagy sikere van a „Diáksziget" sa-
roknak Is, ahol a nagyobbak kötelező olvasmányaikat kényelmes babzsák fotelekben olvasgathat-
ják. 

A tágas, nagyon világos, zöld növényekkel tarkított emeleten a szépirodalmi és szakkönyvek kö-
zött lehet keresgélni. Elmélyültebb olvasásra, munkára is ezen a szinten, a jól elkülönített kézi-
könyvtárban van lehetőség. Sokak kedvenc helye, az igen barátságos, kis kerek asztalokkal beren-
dezett folyóirat-olvasó is itt kapott helyet. 

Olvasóink 16 számítógépen internetezhetnek, 6 gépen pedig a katalógust lehet használni. 
AZ elmúlt két hónap tapasztalatai igen pozitívak. Régi olvasóink örülnek a jól megközelíthető, 

kellemes környezetben, korszerűen kialakított könyvtárnak. Sok az új beiratkozó, akik között van-
nak olyanok is, akik először csak kíváncsiságból jönnek be, hogy megnézzék mi is lett az egykor oly 
hangulatos kis budai moziból, hogyan lehetett átalakítani, de annyira megtetszik nekik a könyvtár, 



hogy akkor már be is iratkoznak. Olvasóink általában teljes megértéssel vették tudomásul, főleg a 
kezdeti időkben, a megszokottnál nagyobb várakozási időt. A szombati nyitva tartásra i,s nagy az 
igény. A gyerekek is hamar birtokukba vették az új birodalmukat, szívesen olvasnak, játszanak, ku-
takodnak. Az állandó hangzavar, gyerekzsivaj jelzi, hogy a gyerekkönyvtárban zajlik az élet. Az ed-
dig is oly népszerű kézműves foglalkozásokat még többen látogatják, a kerületi iskolás és óvodás-
csoportoknak, igény szerint hetente, kéthetente tartunk játékos könyvtárbemutatókat, vetélkedő-
ket. 

Persze folytathatnánk, írhatnánk még sok szépet és jót, de talán többet mond az a néhány 
gondolat, amit olvasóink fogalmaztak meg arra a kérdésre, hogy „Mit is jelent nekik az új könyv-
tár?" Kiss Eszter 

Gerebenné Tóth Éva 
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A Magyar Kultúra Napja díjátadás 
Hiller István a Nemzeti Kulturális örökség minisztere Miniszteri Elismerő Oklevelet adott át 

Szirtes Katalinnak és Koppány Endrénének „A könyvet házhoz" program megvalósításában végzett 
önfeláldozó munkájukért. 

Kollégáinknak szívből gratulálunk! 

Díjat nyert a Reklámélet Pest-Budán...! 

Több díjat is elhozott a Szép Magyar Könyv idei versenyéről a Reklámélet Pest-Budán és 
Budapesten 1845-1945 című album, amelyet a ceomédia Kiadó és a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár közösen jelentetett meg. A könyv egyik szerzője Karner Katalin, a Budapest Gyűj-
temény munkatársa, és a közreadott dokumentumok jelentős része is a gyűjteményből 
került ki. 

Az album az ismeretterjesztő kategória díját és a British American 
Tobacco Hungary Kft. különdíját is elnyerte az elmúlt év legszebb 
könyveit jutalmazó hagyományos versenyen. 

A csábítás művészete 
Reklámtörténeti kalandozás a pesti utcán 
A könyvtár és a Geomédia közös kiadásában megjelent a Reklámélet Pest-Budán és Budapesten 
1845-1945 című album. 

Modern város nincs reklám nélkül és modern reklám nincs város nél-
kül. Ezért igazi hiánypótló csemegeként ajánlhatjuk olvasóink figyel-
mébe a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Geomédia Kiadói Rt. közös 
kiadványát, a Reklámélet Pest-Budán és Budapesten 1845-1945 
címmel megjelent albumot. Az impozáns kötetet Karner Katalin a 
könyv-tár Budapest Gyűjteményének munkatársa és Csapó Katalin, a 
Magyar Kereskedelmi és vendéglátóipari Múzeum muzeológusa 
szerkesztette. 
A két gyűjtemény és több más jelentős fővárosi múzeum anyagából 
összeállított kiadvány a város arculatát mindinkább meghatározó 
utcai hirdetések történetét tárja elénk. 

A könyvről bővebben A csábítás művészete című írásunkból tájéko-
zódhat. 

Gyűjteményünk másik munkatársa, Kiss Bori a Budapest az ikerfőváros 1860-
I890fe\e\ős szerkesztőjeként osztozhatott a Jalsovszky-Tomsics szerzőpáros és 
a Helikon Kiadó sikerében. A várostörténeti képesalbum a művészeti könyvek 
és albumok kategóriájában kapott díjat. 
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A könyv megvásárolható a Libri könyvkereskedelmi hálózat boltjaiban, 
illetve megrendelhető a ceomédia Kiadói Rt-nél. 

"A gyermekirodalom multimédiás környezetben" 
Észak-pest és Buda könyvtárainak közös játéka 

Az NKA Könyvtári Szakkollégiuma felhívására a két régió közösen pályázott és nyert "A gyermekiroda-
lom multimédiás környezetben" - népmesék és egy gyerekregény feldolgozása komplex foglalkozások 
keretében című témakörben. 

2005.február eleji indulással könyvtáraink két korosztálynak -10 éves korig, illetve 10 éves kor fe-
lett - hirdettek közös játékot. 
A kisebbek a magyar, illetve a világ klasszikus- és népmesekincséből választanak egy-egy művet. A 
kiválasztott mesét szakember irányításával a legváltozatosabb módon dolgozzák fel és jelenítik 
meg könyvtáranként három-három foglalkozás keretében: dramatizálással, kommunikációs játék-
kal, bábkészítéssel -bábozással, videó- és számítástechnika alkalmazásával stb. 
Az elkészült produkciók honlapunkon, és a részt vevő könyvtárak közös rendezvényén kerülnek 
bemutatásra április végén. 
Részt vevő könyvtárak: Márai Sándor Könyvtár, Békásmegyeri Könyvtár, Király Könyvtár, Deák Fe-
renc Könyvtár, Móricz Zsigmond Könyvtár, Kelenföldi Könyvtár, Tomori közi-, Dagály utcai Könyv-
tár. 
A tíz éven felüli korosztály részére a mai magyar gyermekregények közül Nógrádi Gábor egy mű-
vét helyeztük középpontba. 
Az írónak honlapunk nyitóoldalán közzétett regénycímei közül szavazással lehetett kiválasztani a fel-
dolgozásra kerülő művet, amely a március 20-án befejeződött szavazás alapján a: 

A könyv lapjain páratlan bőséggel sorjáznak a hírverés behízelgően 
kedélyes vagy ellenállhatatlanul harsány, frappáns vagy talmi, nem-
ritkán fényűzően elegáns eszközei, melyek láttán egyebek között az 
is kiderül, hogy csaknem minden mai reklámtevékenységnek meg-
volt a hajdani előzménye is. Tarka reklámhistóriát, a kereskedelem 
vérkeringését serkentő alkalmazott művészet fejlődésrajzát, és még 
valamit: Budapest változásait bemutató várostörténeti sétát is kínál 
az új album. Korabeli fotográfiák, különleges, díszes reklámnyomtat-
ványok és reklámhordozó tárgyak sokfélesége eleveníti fel ezt az 
izgalmas (reklám)viiágot, amelyet folyóiratokból és szaklapokból vá-

logatott idézetek tesznek olvasmányossá és teljessé. 



A részt vevő csoportok két foglalkozás keretében készülnek. 
Kreativitásuk különböző "regényillusztrációkat", 
regényértelmezéseket: dramatizálás, élőkép, szerepjáték, díszlet-
készítés, képregény-rajzolás stb. eredményezhet. 

2005. április második felében Nógrádi Gábor személyes je-
lenlétében, a játék összes résztvevője közreműködésével ele-
venedik meg a választott regény, különböző szempontú meg-
jelenítésben. 
Részt vevő könyvtárak: Török utcai -, Király Könyvtár, Terézvá-
rosi Gyermekkönyvtár, ugocsa utcai Könyvtár. 

MíndenGyerek Konferencia 
2005. január 24-26. 

Második alkalommal rendezte meg a gyerekekkel foglalkozó szakemberek, 
önkéntesek, hallgatók számára Budapesten, az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetemen a MíndenGyerek Konferenciát az ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke, 
a Hilscher Rezső szociálpolitikai Egyesület és a Gyerekparadicsom Alapítvány. A három napos kon-
ferencia témája most az esélyegyenlőség volt. A konferencia vezetősége felkérte az MKE Gyer-
mek-könyvtáros Szekcióját, hogy előadásaival csatlakozzon a konferencia programjához. /Rövid 
részletek előadásainkból/ 
Esélyegyenlőség a közművelődési intézményekben és közgyűjteményekben i-ll. 

Könyvtárainkban egyre gyakrabban jelenik meg egy különleges megközelítést, bánásmódot 
igénylő ún. fogyatékkal élő /értelmi sérült, Down-kóros, hallás,- látáskárosult, mozgáskorlátozott, 
hiperaktív, diszlexiás, diszgráfiás, viselkedésproblémás stb./ és hátrányos helyzetű gyerek felhasz-
nálókör. A Speciális iskolák, Gyermekotthonok, Átmeneti otthonok pedagógusai is kérik, hogy 
ellátogathassanak könyvtárainkba, és gyerekeik részére tartalmas programot biztosítsunk. Azt 
tudjuk, hogy a könyv és az olvasmányélmény nagy lehetőséget nyújt számukra, és a gyermeki 
személyiség egészét befolyásolja, vannak olyan könyvtáraink, ahol „úttörőmunkaként" már hosszú 
évek óta foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel. Közülük mutatkozik be most két budapesti és két 
vidéki könyvtár. 

1. Kucska Zsuzsa: /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp./: Hogyan élünk együtt az értelmi fogya-
tékos gyerekekkel /Csupaszív Alapítvány/ a Terézvárosi Gyerekkönyvtárban? 

Zsuzsa beszámolt arról, hogy a könyvtár hogyan vállalhat szerepet abban, hogy a fogyatékkal 
élők is rendszeres használói lehessenek. A könyvtár szoros kapcsolatot tart fenn ilyen jellegű civil 
szervezetekkel, /TERÉZÉNÓ, Csupaszívek Társasága/ és programjaival, nyitottságával már 13 éve 
irányadó ezen a területen. Sok közös rendezvényük van. Beszámolt tapasztalatairól, módszereket 
ajánlott, felhívta a figyelmet, hogy mire kell figyelni a velük való foglalkozás során, és milyen 
szakemberek segítségét kell igénybe venni, hogy eredményes legyen az együttmunkálkodás. 

2. Endrédiné Szabó Erika: /Nagy Károly Városi Könyvtár, Bicske/: A hátrányos helyzetű és ép 
gyerekek integrált nevelése. A bicskei könyvtár gyakorlati tapasztalatai 

A bicskei gyerekek között sokan halmozottan hátrányos helyzetűek és több csoportba is beso-
rolhatók. Minden hátrányos helyzetű gyerek közös jellemzője, hogy szeretetre, megértésre vá-



gyik, de sajnálatra nem. Erika hitvallása szerint a jó empátiás készséggel, szaktudással, emberis-
merettel rendelkező könyvtáros a gyermekkönyvtárban olyan légkört tud teremteni, ahol hátrá-
nyos helyzetű és ép gyerekek együtt válhatnak olvasóvá, könyvtárhasználóvá. Az integrált nevelés 
egyik színtere lehet a gyermekkönyvtár. Az ép és hátrányos helyzetű gyerekek közös tevékenység 
keretében megismerhetik egymást, az épek megtapasztalják, hogyan viseljék el kortársuk mássá-
gát, a hátrányos helyzetűek beilleszkedési zavarai, gátlásai csökkenthetőek. 

3. Koleszár Márta: /Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét/: Olvassunk és játsszunk együtt! 
Egészséges és speciális igényű gyerekek találkozói a könyvtárban 

Márta az integráció előnyeiről beszélt az ép és a speciális nevelési igényű gyerekek esetében. 
Bemutatta, hogy milyen speciális működési feltételek valósultak meg könyvtárukban 
/akadálymentes megközelítés és épületen belüli közlekedés, lift (Braille-gombokkal), nagy terek, 
speciális felszereltségű mosdó, optikai eszközök (olvasószemüveg, olvasógömb, olvasóléc, nagyí-
tó, olvasógép). Képes bemutatóján keresztül megismertük, hogy milyen integrált gyerekprogra-
mokat tartottak idáig könyvtárunkban. 

4. Budavári Klára: /FSZEK XVIII. Kerület/: integrált művészeti foglalkozások a gyerekkönyvtár-
ban 

Bár a Lőrinci Nagykönyvtár még nem rendelkezik évtizedes hagyományokkal ezen a területen, 
de új kezdeményezésként elindította az „Ahány ember, annyiféle csodálatos világ" c. programso-
rozatát. Ép és fogyatékkal élő csoportok együtt ismerkednek az év jeles napjaival, hagyományai-
val, és népi kézműves technikák tanításával, a jeles napokhoz kapcsolódó tárgykészítéssel teszik 
maradandóvá az együtt átélt élményt. 

Előadássorunk II. blokkjában kitekintettünk egyéb intézmények működésére is. 
1. Kókayné Lányi Marietta: /Gyermekek Háza, Bp./: sérült gyermekek oktatása a Gyermekek 

Házában 
Marietta a Gyermekek Háza tanítójaként, pedagógiai vezetőjeként több mint tíz éve keresi a 

megoldásokat, a hatékony, a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését biztosító pedagógi-
ai gyakorlat megvalósításához. 

„Ha minden tanuló számára hatékony iskolát szeretnénk, már nem kérdés, hogy sérült, vagy 
szociálisan hátrányos, esetleg tehetséges kisiskolásról beszélünk. Az igazi befogadó iskola minden 
tanulónak biztos, elfogadó környezetet nyújt." - mondta előadásában. Elgondolkodtunk, hogy 
gyerekként mennyire szerettünk volna az ő iskolájába járni, igazán példaadó! 

2. szoleczky Emese: /Hadtörténeti Múzeum/: Gondolatok a testi fogyatékosok magyar 
közgyűjteményekbeli lehetőségeiről 

Ma már igen sok magyar múzeum állandó „kínálatában" találkozhatunk vakok és gyengénlátók, 
mozgássérültek számára javasolt programokkal, egyáltalán a látogatás lehetőségével. Emese a 
Hadtörténeti Múzeumon belüli áldozatos munkájukról beszélt, melyet a 80-as évek óta folytatnak. 
Fontos gondolatként fogalmazta meg, hogy szemléletükön kellene változtatni. Odáig kellene el-
jutni, hogy egy osztály vagy csoport látás- illetve mozgáskorlátozott megjelenésére ne reagáljon 
a környezet tolakodó kíváncsisággal, borzongó sajnálkozással, netán megütközéssel vagy lenézés-
sel. ugyanis az igazi pszichés sokk a sérültet éri, kíséri el nagyon hosszú ideig, keseríti el. A termé-
szetes viselkedés kívánalma alkalmazandó bármely testi fogyatékosra. 

„Minden embernek joga van a műveltséghez, művelődéshez", ezt az Emberi Jogok Nyilatkozata 
27.1 cikkelye rögzíti. így ahhoz is joga van, hogy az ezt szolgáló intézményeket megközelítse, a 
műtárgyakat a lehetőségekhez mérten nem más segítségére szorulva vizuálisan vagy azt helyet-
tesítő módon birtokba vegye. 

3. Kreutzer Andrea: /Hadtörténeti Múzeum/: Múzeumi könyvtörténeti foglalkozások látás-, 
és mozgássérültek számára 

Szerb Antaltól tudjuk, hogy „Mindenütt jó, de legjobb a könyvtárban." Andrea ezzel az egye-
dülálló élménnyel szembesíti a Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteményében megforduló testi 
fogyatékosokat immár 15 éve. 
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„A bármifajta fogyatékkal élők számára pusztán az, hogy olyan patinás helyen és olyan foglal-
kozáson vehetnek részt, ami az átlagember számára általában elzárt, elérhetetlen titkos világ, 
valami különlegesség, már ez is olyan pluszt jelent, amely önmagában is sikerélmény, ehhez társul 
a tudásbeli gyarapodás és a hasznosan, jó hangulatban, jól eltöltött idő érzete. Ennél többet pe-
dig, azt hiszem, nem adhatunk senkinek" - mondta előadásában Andrea. 

Az előadások után jutott arra is idő, hogy a hallgatósággal beszélgessünk, átadjuk egymásnak 
tapasztalatainkat, igazán tanulságos eszmecsere volt! 

Budavári Klára 

,,Az én világom" a zenei gyűjteményben 
Több mint egy éve tart a Zenei gyűjteményben az a rendezvénysorozat, amelynek kereté-

ben a Magyar Muzsikus Fórum a FSZEK Zenei gyűjteményével karöltve a magyar zenei élet ki-
magasló egyéniségeit hívja meg és mutatja be. 

Az olvasóteremben összegyűlt közönség a sorozat 8. estjén, február 23-án Dubrovay László 
zeneszerzővel ismerkedhetett meg. Az Erkel-Bartók-Pásztory-díjas művésszel Gilányi Gabriella, 
a nemrég megjelent Durovay-monográfia összeállítója beszélgetett. Az egész estre valami 
könnyed, barátságos hangulat nyomta rá a bélyegét, Dubrovay Lászlót pár percnyi beszélge-
tés után szinte régi ismerősként hallgattuk. Nagyon jó, hogy ilyen emberek oktathatják fiatal 
muzsikusainkat a Liszt Ferenc zeneművészeti Egyetemen. 

Még mielőtt műveiről beszélt volna a zeneszerző, elmondta, hogy mennyire találó a soro-
zat címválasztása. „Az én világom" kifejezi a zeneszerzőknek azt a törekvését, hogy a muzsiká-
val, 12 zenei hang segítségével saját világot építsenek. Ez a világ mindenkinél más és más, az 
egyéni kifejezőeszközök által meghatározott. Az ő saját világát így foglalta össze: „Meg kell 
próbálni a művészetben ismét megteremteni az egyensúlyt, a harmóniát a különböző zenei 
paraméterek, zenei elemek, dallam, ritmus, dinamika és hangszín között... Csak ennyi nekem, 
amivel foglalkoztam egész életemben." Műveiben ez az egyensúly mindig fellelhető, akár népi 
hangszereket szólaltat meg, akár elektronikus zenével ötvözi darabjait. Művei interpretálásá-
hoz kitűnő előadókat talált itthon. Büszkeséggel mondta, hogy több éves külföldi tartózkodá-
sa során nem találkozott olyan kitűnő hangszeres művészekkel, mint Magyarországon. A zene-
szerző szavait idézve „(a mű) tetszik az előadóművészeknek, a közönségnek, és nekem. Minden 
csapatmunka, kollektív művészet." A kitűnő zenészeknek írta a Szólósorozat 15 darabját. 

A beszélgetést zenei illusztrációkkal is színesítette a szerző. Először II. zongoraversenyének 
I. tételét hallgattuk meg, amelyben a kísérletező kedven és egyéni hangzásvilágon átüt a me-
lódia, a legfontosabb zenei elem. A következő részlet a Tárogató-kvintettből szólt. Ez a darab 
egyedi hangszer-összeállítása (tárogató + vonósnégyes), valamint magyaros motívumai miatt 
tett különleges hatást a közönségre. 

Hallgattunk még részleteket a népi hangszerekre és zenekarra írt Concerto-ból. Az est 
fénypontjaként Halmai Katalin (ének) és Holies László (zongora) a Gyurkovics Tibor verseire írt 
Fecskedalokat adta elő igen szuggesztíven. 

A beszélgetésen szó esett még a Faust, az elkárhozott c. műről; ez a balettzene nem került 
bemutatásra. Az elhangzott részlet - Boszorkányszombat - szinte félelmet keltő hangulatával, 
meghökkentő, főleg rézfúvósok által megszólaltatott hangeffektusaival gyakorolt ránk hatást. 

Az összejövetel végén a résztvevők kérdéseket intéztek a zeneszerzőhöz. Balassa Sándor a 
komponisták megosztottságát, egyesek elszigeteltségét vetette fel. Mindannyiunk megnyug-
tatására Dubrovay László így válaszolt: „Nincsenek egyedül azok az alkotóművészek, akik a mi-
nőséget akarják szolgálni". 

Bohár Judit 



...pici nosztalgiával, 
avagy mitől lesz ünnep egy előre deklarált nap? 

Lehet vitatkozni, szeretni vagy sem, de a tények makacs dolgok. Nincs külön feltüntetve a nap-
tárban , pedig ezt a napot, a nők emberi jogainak elismerésére, jogfosztottságuk, kizsákmányolá-
suk megszüntetésének céljából hozták létre. 

Nincs is ennél aktuálisabb világszerte, pedig az ünnep a XX. század elején jött létre. 
Ma is számos területen érik negatív diszkriminációk a nőket. Nem az évek óta hagyományos 

(virág, ajándékozás), és az üres kedveskedés volt ennek a napnak a célja, amivé manapság vált. 
A figyelem felhívása, az őszinte figyelemé, a tiszteleté, a szereteté. Ettől válik egy hétköznap 

ünneppé. Mitől más a karácsony a születésnap, vagy a gyereknap? Attól, hogy várjuk, készülünk 
rá. Az ünnep sohasem az adott napon kezdődik és ér véget. A várakozás öröme és, hogy ünnep-
lőbe öltöztetjük, mint testünket, mind lelkünket. 

Az átélt röpke pillanatnyi kedvességből, figyelmességből még sokáig táplálkozunk érzelmileg. 
Anno... 
Hajnalban pogácsa begyúr, rétes húz, meggy puttyogtat. 
Frizura, smink, nőies ruha a farmer helyett. 
Talán még el is kések ma a munkából! 
A műszakos fiúk jönnek (Pisti, Jenő, Pali és a többiek) és persze az egy szem közvetlen férfi kol-

léga! 
örömmel és önként. 
virág, ajándék. 
Személyes üdvözlés, őszinte kedves mosoly, puszi! 
Ők is készültek, hisz várták őket! 
Napjaink... 
„Ajándék,, mellyel meglepem e kávéházi szegleten magam, magam..." női intézmény, férfivé-' 

zetők. Személytelen boríték, nőtársaim által borítékolva, nő által átnyújtva. Biztosítva róla, hogy a 
FSZEK összes férfi dolgozója ma mind Engem üdvözöl, Rám gondol! 

Jövő... 
Személytelen e-mail, üdvözlőlap csatolt fájlban, ecard, sms. végül is ki is nyomtathatom! 
Nem keltem hajnalban, nem sütöttem pogácsát, talán csinosabb vagyok a szokottnál. 
Kellett volna, hiszen közvetlen kollégámtól kaptam figyelmességet. Elszoktam tőle. Leszoktunk 

a méltó ünnepekről és ünneplésekről. Leszoktattuk magunkat és egymást. 
Szerintem anno..., szerintem! 
Grnák Márta 
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