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Augusztus 20-a alkalmából
kitüntetett könyvtárosok

Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztje polgári tagozata

Dr. Eperjessy Ernõ nyugalmazott bibliográfus
Dr. Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár fõigazgatója
Huszár Ernõné dr. Veszprémi Hedvig, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának
fõigazgatója
Vajda Erik, az Országos Mûszaki Információs
Központ és Könyvtár nyugalmazott osztályve-
zetõje

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

Mastalír Ernõné dr. Zádor Márta, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Egyetemi Központi Könyv-
tár fõigazgatója

Széchényi Ferenc-díj

Dr. Gerõ Gyula, az Országos Széchényi Könyv-
tár nyugalmazott munkatársa (a Könyvtári Leve-

lezõ/lap volt fõszerkesztõje – a szerk.)

Szalay Ágnes, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
zenei gyûjteményének nyugalmazott könyvtáros
vezetõje
Ungváry Rudolf, az Országos Széchényi Könyv-
tár nyugalmazott könyvtárosa

Szinnyei József-díj

Dr. Bellérné Horváth Cecília, a celldömölki
Kresznerics Ferenc Városi Könyvtár igazgatója
Beniczky Péterné, a Kodolányi János Fõiskola
Könyvtárának vezetõje
Elekes Eduárdné, az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár igazgatója
Dr. Jónás Károly, az Országgyûlési Könyvtár
munkatársa
Dr. Murányi Lajos, az MTA Könyvtárának osz-
tályvezetõje, szakíró
Dr. Plihál Katalin, az Országos Széchényi
Könyvtár osztályvezetõje

Trefort Ágoston-díj
Dr. Horváth Jánosné, a Szegedi Tudományegye-
tem Bolyai Intézete könyvtárosa

Wlassics Gyula-díj

Nagy Bertalanné, az abádszalóki Ember Mária
Könyvtár vezetõje
Soltiné Radnics Magdolna, a szigetszentmiklósi
Városi Könyvtár és Intézményei igazgatója
C. Szalai Ágnes, Veszprém Város Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár szakmai igazgatóhelyettese
Ziembiczki Erzsébet Ágnes, a csepregi Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési-Sportház és Könyvtár igazgatója

Kollégáinknak szívbõl gratulálunk, további

munkájukhoz jó egészséget kívánunk!

Bibliográfusok
a vándorgyûlésen

Az információ ördöge tréfálta meg a szervezõket, elõ-
adókat és a kedves érdeklõdõ kollégákat egyaránt, ami-
kor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai
Szekciójának rendezvényét a szakmai nap délutánjára
kitûzte: a gödöllõi honlap eleve kétféle kezdési idõpontot
jelölt meg, a fõlapon 14.30, a részletes programban 14
óra volt olvasható. A regisztrációnál megkapott nyomta-
tott program ismét 14 órára, majd pénteken a 4. számú
elõadóra kifüggesztett tábla 14.30-ra invitálta az érdeklõ-
dõket. Azon kollégák, akiknek e kellemetlen félretájé-

koztatás sem szegte kedvét, igen újszerû és egyben a
szekció legjobb tradícióit õrzõ szakmai programban ve-
hettek részt!

A szekció programját levezetõ Nagy Anikó pár éve
indította útjára mûfajteremtõ elképzelését az olvasó könyv-
táros megszólaltatásával. Gödöllõn a nagy könyv évében
Berke Barnabásné vállalkozott a százas lista egyik regé-
nyének, Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka címû mûvé-
nek megízleltetésére. Az Országos Széchényi Könyvtár
nyugalmazott fõosztályvezetõje immáron nem bibliográ-
fiákról, szabványokról, szabályzatokról vagy retrospektív
konverzióról tartott elõadást, hanem régi bõrét hátrahagy-

va, mint a kígyó, átadta magát az olvasás, mesélés, em-
lékezés szabadságának.

Szekciónk egyik hagyományosan vállalt feladata a
neves elõdökrõl való megemlékezés, aminek jegyében
ezúttal szépen ki tudtuk egészíteni a vándorgyûlés jel-
mondatát: Hivatása könyvtáros – hivatása bibliográfus!



28  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. szeptember

E témában két elõadás hangzott el, Csontosi Jánosról és
Hellebrant Árpádról,  a XIX. század második felének
hányatott sorsú bibliográfusairól.  Csontosi János, az elsõ

corvina-kutató, aki bibliográfusnak nevezte magát cím-
mel Szõnyi Éva (Budapesti Corvinus Egyetem Központi
Könyvtára) mutatta be prezentációját, amelynek képanya-
gát az elsõ igazán eredményes corvina-kutató által felfe-

dezett és részben gyarapított corvinák adták. Az idõkor-
látok miatt szigorúan húsz percben maximált elõadás (és
a prezentáció mûfaji kerete is) csak azt engedte, hogy
Csontosi János kalandos életének, látványosan sikeres
szakmai pályájának és a hazai könyvtártörténet elsõ, saj-
tónyilvánosságra érdemesített koncepciós vádaskodásában
(1892) való meghurcoltatásának és bukásának pár, utalás
jellegû momentuma kerülhessen szóba. Így is leszûrhetõ
azonban az a  fontos tanulság, hogy a nemzeti könyvtár-
ügynek azóta sem volt olyan széles körû kodikológiai
ismeretekkel, nyelvtudással felvértezett kutatója, aki a
magánvagyonából ilyen eredménnyel kutatta volna fel a

történelem viharai során külföldre hurcolt mûkincseket.
A   150 éve született Hellebrant Árpád irodalomtör-

ténész, bibliográfus, könyvtáros címû elõadásban
Pogányné Rózsa Gabriella (Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem) sokkal  kevésbé szélsõséges, ám mégsem könnyû
bibliográfusi életpályát mutatott be.

A szekció másik hagyományos témája a bibliográfiai
szolgáltatások sorsa, az utóbbi évek egyik nagy, megol-
dandó feladata, a humán szakirodalmi cikkadatbázis hely-

zete. A szervezõk szándéka szerint a két vitaindító elõ-
adás után mûhelybeszélgetés szerepelt a programban,
amelyre az érintett kollégák széles köre volt kíváncsi.

Szõnyi Éva

Gyorsabb kiszolgálás
az Egyetemi Könyvtárban
Rövidebb ideig várakoznak kikért könyveikre az Egye-
temi Könyvtár kölcsönzõi szolgáltatását igénybe vevõ
olvasók szeptember ötödikétõl.

Nyáron a könyvtár könyvállományának negyven
százalékát megmozgató raktárrendezési munkában
mintegy négyezer méteres polcrendszeren, nyolcvan-
ezer kilogramm súlyú állományt helyeztek át a könyv-
tár munkatársai. A raktárrendezési munkában beosz-
tástól függetlenül a könyvtár szinte összes dolgozója
részt vett.

Az elmúlt években a könyvtár a raktáraiban õrzött
állományából leválogatta és különgyûjteményekben he-
lyezte el a XVI–XVIII. századi könyveket. A leválo-
gatás során a raktárakban a megüresedõ helyek miatt
olyan állapot alakult ki, amely egyrészt szükséges-
sé, másrészt lehetségessé tette az elhelyezés éssze-
rûsítését. Az eddig a régi raktári rendnek megfele-
lõen külön tárolt idegen nyelvû és magyar nyelvû
könyvanyagot összesoroltuk, ezzel is megkönnyítve
a kereshetõséget.

A rendezés által érintett állományok:
• hittudomány (524 fm),
• filozófia, esztétika, pedagógia (542 fm),
• történettudomány, földrajz, néprajz (1681 fm),
• nyelvtudomány, irodalom (1086 fm).
Az alábbi szakok folyamatosan kerülnek a helyük-

re, miután fertõtlenítésük – a könyvtár anyagi lehetõ-
ségeinek megfelelõen – megtörtént:

• irodalomtörténet, idegen nyelvû (377 fm),
• germán nyelvek szépirodalma (470 fm),
• román nyelvek szépirodalma (190 fm).
A régi könyvanyag leválogatása a könyvtár Maglódi

úti külsõ könyvraktárában is megtörtént, így a raktár-
rendezés ott is lehetõvé és szükségessé vált. A munkát
folyamatosan végezzük. A rendezés során lehetõsé-
günk lesz néhány, eddig dobozokban lévõ gyûjtemé-
nyünk polcokon történõ elhelyezésére is. A külsõ rak-
tári munkálatokat valószínûleg a jövõ év tavaszán fe-
jezzük be.

A rendezéssel ésszerûbben tudtuk elhelyezni a köny-
veket, ami megkönnyíti a kereshetõségüket, így az ol-
vasók is gyorsabban juthatnak a kért mûvekhez. A
most elvégzett munka megalapozza a következõ nagy
feladatot, a szakjelzetes könyvállomány leltározását is.

Darvas-Tóth Péter

Mészöly Miklós
írói hagyatékának
gondozása Szekszárdon

A szekszárdi Irodalom Háza Mészöly Miklós Múzeum

írói hagyatékának teljes körû feltárását személyesen irá-
nyítja az író özvegye, Polcz Alaine író, aki a megyei
könyvtárral és a múzeummal együtt jelenleg a fénykép-
tárat digitalizálja, hangkommentárokat fûzve egy-egy fel-
vételhez. A számítógépre kerülõ fotókat hamarosan in-
teraktív módon használhatják a látogatók és a kutatók, majd
a Mészöly Miklós életét megörökítõ jelenetek  kötetbe szer-
kesztve is megjelennek.

A múzeum hasonmás Mészöly-szobája, a Babits em-
lékház, a Baka István és a Dienes Valéria emlékszoba,
amely sok látogatót, köztük könyvtárosokat is vonz Szek-
szárd kulturális negyedébe, a kirándulók elõzetes jelzése

után a megyei könyvtár munkatársainak vezetésével is
megtekinthetõ.

Polcz Alaine thanatológus – a betegek, haldoklók,
gyászolók õszinte patrónusa – az MTA Alzheimer kórral
foglalkozó tudományos ülésnapjára írandó esszéjének
dedikált példányait a segítséggel élõk felkarolásában vég-
zett kulturális és manuális tevékenység elismeréseként a
megyei könyvtárnak adományozza. A szakember, a
könyvtárosok régi barátja, részt vesz a Tégy a rászorul-
takért címû hagyományos karácsonyi könyvtári ünnepen,
ahol a megye segítséggel élõ közösségei ajándékul kap-
ják a dedikált példányokat, a bátorító gondolatokat.


