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egyikhez, másikhoz. Hiányérzetem lenne, ha bár-
melyik mellé le kellene tenni a voksot.”

„Amikor megjelentettük a Könyvtári Hírleve-
let, akkor a kistelepüléseknek is volt valami, ami
róluk és nekik szól.”

„Teljesen világos, hogy nem lehet kikerülni az
internetet. Az internet háttér-információt, többle-
tet adjon.”

„2005-ben 19 millió forint a támogatás az
internetes megjelenítéssel együtt. A lényeg nem
az, hogy elegendõ-e az öt lap vagy hét kellene.
Ma Magyarországon tízezer könyvtáros van. Az
egyéni elõfizetõk száma igen kevés, hiszen az
intézményekkel fizettetjük elõ.”

„A Könyvtári Figyelõ áll a szívemhez a legkö-
zelebb. Impozánsak voltak a grafikonok, szomorú-
ak. Úgy látszott, hogy a Könyvtári Figyelõ lenne a
legnagyobb ráfizetéssel megjelenõ lap, pedig a
könyvtárosképzés alapforrása. A tanulók használják

– akkor talán mégse éltünk hiába. A grafikon össze-
állításakor nem vettek figyelembe lényeges, ilyen
felosztásban nem kimutatható elemeket.”

„Nem a ráfizetést mutattam. Azt szerettem
volna mutatni, hogy az ár, amit a lap megszab,
elszakad már a nyomdai ártól is.”

„Úgy látom, hogy azt a határt próbáljuk átlép-
ni, hogy szaktudásunk elemeit próbáljuk forinto-
sítani.”

Összefoglaló gondolatként Dippold Péter hang-
súlyozta: „Ez nem az a fórum, ami döntésre jogo-
sult. Én azt tudom ígérni, hogy javaslatot fogunk
tenni kollégáinknak és saját részünkre.” Fodor
Péter elnök azzal zárta a szakmai tanácskozást,
hogy „nem szabad kijelenteni, hogy minden rend-
ben van. Szakmánknak ebben a szegletében is
kezdeményezõnek kell lennie.”

Patyi Adrienn

az IKSZ munkatársa

„Kézzel írott magyar történelem”
– Mohács elõtti oklevelek

A fenti címmel nyílt ki-
állítás 2005. március 17-
én az ELTE Egyetemi
Könyvtár I. emeleti dísz-
termében.

A kiállítás válogatás
az Egyetemi Könyvtár,
Egyetemi Levéltár közel
háromszáz darabból álló

Árpád kori és XIV– XVI. században keletkezett középko-
ri okleveleibõl, melyeket elõször láthatnak Magyaror-
szágon az érdeklõdõk. A kiállítás különlegessége IV.
Béla három, az 1200-as évekbõl származó oklevele, Zsig-
mond király 1406-os adománylevele királyi felségpe-
cséttel és Mátyás király XV. századi oltalomlevele a
Nyulak szigeti Szûz Mária kolostor apácáinak. A kollek-
ció különleges értékét adják az okleveleken található
eredeti királyi és pápai aláírások és pecsétek: IV. Béla
király, IV. László, Zsigmond király, Mátyás király, II.
Ulászló király, VI. Kelemen pápa, VI. Ince pápa, XI.
Gergely pápa.

A kiállított dokumentumok közül a legrégebbi IV.
Béla 1240-ben keletkezett irata, amely András országbí-
ró ítéletlevelét erõsíti meg.

A kiállítást dr. Gecsényi Lajos, a Magyar Országos
Levéltár fõigazgatója nyitotta meg. Köszöntõt mondott
dr. Szögi László, az Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Le-
véltár fõigazgatója.

A kiállítás 2005. március 17. és 2005. május 20-a között
munkanapokon 10 és 18 óra között tekinthetõ meg.

A képen Mátyás király függõpecsétje 1485-bõl.

Pannóniai Féniksz, avagy hamvából
fel-támadott magyar nyelv

Elsõ nyomtatott tudományos
könyveink (XVI–XIX. század)

Az Országos Széchényi Könyvtár
és a Magyar Tudományos Akadémia

közös kiállítása
2005. március 11–július 30.


