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fejlõdése, a globalizáció és mindezek hatása a
könyv és a sajtó kiadására, kereskedelmére, va-
lamint a könyvtári kultúrára. Részletesebben írt
a nemzeti, a tudományos, az iskolai és a közmû-
velõdési könyvtárak kialakulásáról, szerepérõl, s
a könyvtárak belsõ életének és a szakmának a
változásairól.

A bevezetõ tanulmányt követõ elsõ dokumen-
tum Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata a
sajtószabadságról (1789. augusztus 26.), az utol-
só A 21. század könyvtárosainak kompetenciái
(Washington, 1998.) címû anyag. Csak ízelítõül
abból, ami közöttük van: részlet az Amerikai
Egyesült Államok alkotmányából, az írói tulaj-
donról szóló porosz törvénybõl, a II. nemzetközi
bibliográfiai konferencia határozataiból, az
UNESCO könyvtári munkájáról szóló jelentés-
bõl, az IFLA közmûvelõdési könyvtárak számá-
ra készített irányelveibõl, nemzetközi statiszti-
kákból, Henri La Fontaine és Paul Otlet világ-
bibliográfiai tervébõl, Lenin, XIII. Leó pápa,
Goethe, Dewey, Ranganathan, Diatzko és Panizzi
írásaiból, szabványokból és könyvtártani, sõt
mûszaki írásokból. E szöveggyûjtemény számá-
ra készült fordítás például az angliai közkönyv-
tári törvénytervezet 1835-bõl, az észak-amerikai
törvények a nyilvános könyvtárakról (1849�
1851), a lipcsei Deutsche Bücherei alapszabály-
zata (1912), Ranganathan öt törvénye a könyvtá-
ri munkáról stb. A szöveggyûjtemény használa-
tát kronológia és mutatók teszik könnyebbé.

Az eddigiek bizonyára meggyõzték az olva-
sót arról, hogy a Bényei Miklós szerkesztette
szöveggyûjtemény hasznos és bizonyára sokat
forgatott könyve lesz szakmánknak.

Egyetemes könyv- és könyvtártörté-
net. 19�20. század. Szöveggyûjtemény.
Összeállította és a bevezetõ tanul-
mányt írta: Bényei Miklós. Debrecen,
2001. 312 p.

Tuba László

Kultúra alulnézetben

A Könyvtárostanárok Egyesülete gondozásában
� az egyesületi profil 1995-ben elhatározott ki-
bõvítésének megfelelõen � megjelent régi ked-
ves kollégánk, Sáráné Lukátsy Sarolta interjúkö-
tete.

A Fejér Megyei Pedagógiai Intézet közremû-
ködésével igényes kötetté szerkesztett riportok-

ból megtudhatjuk, hogyan vélekednek a kollé-
gák saját pályájukról, munkájukról. Vallomása-
ikat interjúcsokorba gyûjti a szerzõ, hogy ezred-
végi képet mutasson a jelennek és a jövõnek a
kultúraközvetítõk életérzésérõl, hivatásáról és
gondjairól.

A 39 beszélgetés az elmúlt három év látlele-
te, a Dél-Alföldön élõ iskolai könyvtárosok
munkáról, kultúráról, iskoláról, gyerekrõl, pénz-
rõl megfogalmazott gondolatai alapján.

Célját, a könyvtárostanár egyéniségének, szel-
lemiségének, elhivatottságának bemutatását in-
direkt módon valósítja meg kollégánk, amikor
vallomásokká gyúrja a beszélgetéseket. Így teszi
hitelessé riportalanyait, akiknek megbecsülésére
a kötet íródott.

A beszélgetéskötetben megfogalmazott prob-
lémák, azok megoldási stratégiái, a megvalósí-
tás tapasztalatai, szakmai tanulságai erõteljes
hatással lehetnek a könyvtáros szakma mai atti-
tûdjeinek megerõsítésére, esetleges módosításá-
ra. A leírtakat Sáráné Lukátsy Sarolta több évti-
zedes szakmai elismertsége teszi hitelessé. Re-
méljük teljesül a szerzõ kívánsága: talán akad-
nak majd olyanok, akik segítenek optimistábbá
hangolni ezt a majdnem szociológiai látleletet.

A kötet megrendelhetõ írásban a következõ
címen: Könyvtárostanárok Egyesülete, 1088 Bu-
dapest, Múzeum u. 7.

A könyvet � amely az NKÖM, az NKA és a
Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet tá-
mogatásával készült � a Debreceni Nyári Aka-
démián (2002. június 24�28.) lehet megvásárol-
ni. (Ára 990 Ft.)

Kultúra alulnézetben: Könyvtáros-
tanárok vallomásai / Sáráné Lukátsy
Sarolta. � Budapest�Székesfehérvár:
Könyvtárostanárok Egyesülete, Fejér
Megyei Pedagógiai Intézet, 2001.

Olvastad már?
Könyvajánlások �
gyermekszemmel

Ebben a könyvben 10�14 éves Pest megyei gye-
rekek vallanak olvasmányélményeikrõl. Olyan
irodalmi alkotásokról, melyeket szívesen ajánla-
nának barátaiknak, iskolatársaiknak.

�Örüljünk hát ennek a kis kötetnek, s higgyük
el az itt leírt élménybeszámolók után: van re-
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mény! Mert ol-
vasás közben
nem csupán a
külvilággal, is-
meretlen hõ-
sökkel, de szü-
leikkel, család-
tagjaikkal, ba-
rátaikkal is új-
szerû kapcso-
latba kerültek
a pályázatíró
gyerekek, s rá-
adásul az írói
s z á n d é k t ó l
függetlenül önmaguk jobb, mélyebb megértésé-
hez is bizonyára eljuthattak. Hiszen a versek,
történetek, a szituációk, a mások tetteinek, ér-
zelmeinek átélése a magunk tudattalan feszült-
ségeinek képekké, gesztusokká, szavakká formá-
lásához ugyancsak (az álmokat kivéve) mással
nem pótolható eszközöket kínál.

Márpedig szülõi, pedagógusi, pszichológusi
tapasztalatokból jól tudjuk, hogy a kiegyensú-
lyozott, érett személyiséget többek között a meg-
felelõ szintû önismeret, a konfliktustûrés és
konfliktusmegoldó készség magas szintje jellem-
zi. Ez pedig kizárólag egy folyamatos, intenzív
belsõ párbeszéd eredményeként születhet meg,
melynek egyik legfontosabb gerjesztõje éppen a
mostanában egyre kevésbé kedvelt szépirodalmi
mûvek olvasásán, átélésén keresztül jöhet létre.
Olvasás közben eljuthatunk legmélyebb önma-
gunkhoz, kapcsolatba kerülhetünk lelkünk rej-
tett (szégyellt, titkolt, be nem vallottan vágyott)
elemeivel.� � írja Nagy Attila olvasáskutató a
könyv utószavában.

A mûvet Rényi Krisztina rajzai gazdagítják.
A kötet az olvasás évéhez kapcsolódóan je-

lent meg, a szentendrei Pest Megyei Könyvtár és
a Pont Kiadó közös kiadásában, a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramjának támogatásával. Megrendel-
hetõ: Pest Megyei Könyvtár, 2000 Szentendre,
Pátriárka u. 7. Tel./fax: (26) 310-320.

Olvastad már? : Könyvajánlások � gyer-
mekszemmel / szerk. Nincsevics Klára ;
ill. Rényi Krisztina.- Szentendre;
Budapest : Pest Megyei Könyvtár ; Pont
Kiadó, 2002. � 102 p. : ill.; 23 cm.

Megj.: utószót írta Nagy Attila.
ISBN 963 9312 45 2 fûzött, ára:

1380,- Ft

Stúdium és literatúra
Mûvelõdéstörténeti tanulmányok

Lehet, hogy csak nekem nem volt szerencsém,
de ahogy e könyvismertetésre készülve sebtiben
fölütöttem néhány irodalmi és kortársi lexikont,
alig találtam néhány szikár életrajzi adatot Boda
Miklósról. Pedig neve Baranya megyén túl is is-
mert könyvtárosként, a szakmai közélet szereplõje-
ként, irodalom- és mûvelõdéstörténészként.

Remélem, hogy most megjelent gyûjteményes
kötete után ez utóbbi minõségében a tudós könyv-
tárosok között jelöli ki helyét a szakma, különösen
annak a régmúlt századokkal foglalkozó része.
Szerzõnk évtizedek óta folytat középkori irodalmi
és mûvelõdéstörténeti kutatásokat, ezek eredményeit
elõadásokban és tanulmányokban tette közzé. A
most megjelent kötetben közölt írások az 1970-es
évek közepétõl láttak napvilágot tudományos köz-
gyûjtemények és felsõoktatási intézmények perio-
dikumaiban, évkönyveiben vagy egyedi kiadványa-
iban. A korlátozott hozzáférés indokolta ismételt
közlésüket a Stúdium és literatúra címû kötetben.

E tanulmányok három témakört ölelnek föl: a
középkori pécsi egyetem története, Janus Panno-
nius munkássága és élete és a Klimó-gyûjtemény
könyvtörténeti emlékei. Négy tudományos cikk
foglalkozik a XIV. századi alapítású pécsi egye-
tem elõzményeivel, a stúdium generale topográ-
fiai elhelyezésével és egyetemi rangjával, továb-
bá Petrovich Ede tudós pécsi kanonok egyetem-
történeti munkásságával. A korabeli írott forrá-
sokban, a történeti és régészeti szakirodalomban
felfedezett adalékok, tények, a szerzõ kifejezé-


