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Az ODR
lelõhely-adatbázis

2005. évi statisztikája

Az elmúlt évi elsõ számunkban közöltük az ODR 2004. évi mûködését

dokumentáló statisztikákat. Ismét lezárult egy év, és úgy gondoljuk,

érdemes összehasonlítani az akkori adatokat a mostaniakkal. Tanul-

ságokkal szolgálhatnak, és erõsíthetik a rendszer tagjainak, felhasz-

nálóinak elkötelezettségét. (– A szerk.)

Az ODR lelõhely-adatbázis 2005. évi  statisztikája

Az ODR-szolgáltatás megvalósításá-

ban részt vettek:  Könyvtárellátó

Közhasznú Társaság, Nemzeti Kul-

turális Örökség Minisztériuma, Open

Society Institute, Vocal Egyesület.
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Akiktõl a legtöbbet kértek 2005-ben

Az ODR-adatbázis új felülete

A megújult ODR lelõhely-adatbázishoz kapcsolódó könyvtárnyilvántartás szándékaink szerint
jelentõsen megkönnyíti a könyvtárközi kölcsönzési kérések intézését is.

A felhasználók saját maguk tarthatják karban adataikat, valamint lehetõségük van az ODR-en
keresztül hozzájuk érkezett kérések mellett az általuk feladott kérések megtekintésére is.

Az indulóoldalon található keresési lehetõségek bõvültek: a gyorskeresésen kívül a korábban
megszokott összetett keresés, gyakorlott keresés (CCL, parancsnyelvi keresés), böngészés, valamint
a tezauruszban való keresés is használható. (Folytatás a 8. oldalon.)
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3. A legtöbbet kérõ könyvtárak (összesített adatok 2005-ben)
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3. A legtöbbet kérõ könyvtárak (összesített adatok 2005-ben) (folytatás)
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4. Az ODR adatbázisban található 3291 ezer állományadat
könyvtárankénti megoszlása (2006. január 10-ei adatok alapján)
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4. Az ODR adatbázisban található 3291 ezer állományadat
könyvtárankénti megoszlása (2006. január 10-ei adatok alapján) (folytatás)

Az ODR-adtbázis új felülete (Folytatás a 4. oldalról)

Az ODR manager menüpont alatt van lehetõség a felhasználók, könyvtárak, gyûjtemények ada-
tainak módosítására, a könyvtár/gyûjtemény által ODR-en keresztül indított és a hozzá ezúton
beérkezett kérések megtekintésére, ISBN feltöltésre, valamint a feltöltött adatok ellenõrzésére.

A DEENK NÁGYK által gyûjtött adatokból és az ODR-be bejelentkezett felhasználó és szolgál-
tató könyvtárak adataiból épül a nyilvános Könyvtárlista, mely a könyvtárközi kölcsönzésben részt
vevõ könyvtárak elérhetõségét tartalmazza. A lista korántsem teljes, folyamatosan bõvítjük, várjuk
a kiegészítéseket, helyreigazításokat is. A Gyûjtemények listája menüpontban a gyûjtemények lis-
tája tekinthetõ meg.

A Statisztika gombra kattintva az aktuális és a régebbi ODR statisztikák érhetõk el.
Az ODR kéréstovábbító v2.0 rendszere (© 2001-2003) a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nem-

zeti Könyvtár szellemi tulajdona.

Hibaigazítás
Lapunk 2005. decemberi számának 8. oldalára hibás nyomdatechnológiai mûvelet következ-

tében a 33. oldal került, a 33. oldalon pedig a megelõzõ hónap 33. oldala maradt.

A hiba miatt olvasóink megértését kérjük, és úgy próbáljuk korrigálni, hogy e számunkhoz

mellékeljük az újranyomott ívet (7-8-33-34. oldal).
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NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

Ünnepi konferenciák
Budapesten és Egerben

„Aki a könyveknek szolgál, az a szellemnek szolgál;

aki a szellemnek szolgál, az a világot szolgálja.”

(Widenbruch)

Alapításának hetvenedik évfordulóján, 2005.
november 25-én, az Országgyûlés Kongresszusi
termében A könyvtárak és a könyvtárosok jövõ-

képe címmel ünnepi konferenciát rendezett a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE), me-
lyen az MKE Heves Megyei Szervezete is kép-
viseltette magát.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének õse
és jogelõdje a Magyar Könyvtárosok és Levéltá-
rosok Egyesülete (MKLE) volt, amely hetven
éve, 1935-ben alakult meg. Célja a könyvtáro-
sok és a levéltárosok szakmai és társadalmi ér-
dekeinek védelme, a szakképzés elõmozdítása, a
könyvtárosok és a levéltárosok közötti kapcsolat
biztosítása s a hazai könyvtárosok képviselete
volt a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szö-
vetségében, az IFLA-ban. Idézte fel megnyitó
beszédében az egyesület megalakulásának körül-
ményeit Bakos Klára, az MKE jelenlegi elnöke.

Máder Béla, az MKE alelnöke, a szakmai nap
levezetõ elnöke rólunk, könyvtárosokról mint a „di-
gitális forradalom igazi hõseirõl” szólt.

M. J. Sjoerd Koopman, az IFLA
szakmai tevékenységek koordináto-
ra gratulált az ünnepi ülés alkalmá-
ból, s tolmácsolta az IFLA fõtitká-
rának Hágából érkezõ üdvözletét.

Haraszti Pálné MKE alelnök, az
Országgyûlési Könyvtár Képviselõi
Kutatószolgálatának vezetõje felszó-
lalásában kiemelte az IFLA érdekér-
vényesítõ munkájának fontosságát.
(Elõadásából idézve téves adat szere-

pelt decemberi számunk tudósításában

a világ könyvtárosainak számáról.

[Egymillió helyett egymilliárd.] Ha-

raszti Pálné és olvasóink elnézését

kérjük a figyelmetlenségért. – A szerk.)

A magyar könyvtárpolitika jövõképe az Euró-

pai Unió következõ költségvetési ciklusában cím-
mel tartott elõadást Skaliczki Judit fõosztályve-
zetõ (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma Könyvtári Fõosztály).

Hangsúlyozta, hogy a magyar könyvtárügy
büszkén vállalja a múltját, melybe bele tudjuk
helyezni a jövõnket. A társadalom fejlesztési irá-
nyaihoz kapcsolódva kiemelte a mindenkihez
való elérés meghatározó jellegét, az esélyterem-
tés prioritását, a tartalomszolgáltatás, az örök-
ségvédelem szükségességét. A könyvtárpolitiká-
nak hozzá kell járulnia az emberi humánum
megõrzéséhez. Célként jelölte meg, hogy a ma-
gyar állampolgárok az Európai Unió egyenrangú
polgáraivá válhassanak.
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Bakos Klára, az MKE elnöke, a Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtárának fõ-
igazgatója A Magyar Könyvtárosok Egyesületé-

nek szerepe a könyvtárügy jelenének, jövõjének

alakításában címû elõadásában felhívta a figyel-
met arra, hogy a könyvtárosság egy progresszív
szakma. A kontinuitás jegyében vélemény-nyil-
vánító fórumokat biztosított és biztosít az egye-
sület. A jövõ tervezéséhez nélkülözhetetlen a je-
len vizsgálata. Az információ és a tudás társa-
dalmában a könyvtáros feladata az információs
társadalom gyeplõjét megragadva haladni az in-
formációs szupersztrádán.

Bartos Éva, az MKE elnökségi tagja, a Könyv-
tári Intézet igazgatója moderálásával rendkívül
sokrétû, érdekes, ún. panelbeszélgetés követke-
zett, melynek során az adott intézménytípus kép-
viselõi a nemzeti könyvtár, a tudományos és
szakkönyvtárak, a felsõoktatási könyvtárak és a
közmûvelõdési könyvtárak jövõképét fogalmaz-
ták meg.

Az ebédszünet alatti poszter-elõadások között
hallhattunk a CERTIDOC-projektrõl, a program-
koordinátor Ágnes Grebot volt. A beszélgetés
résztvevõi a szomszédos országok magyar könyv-
táros szervezeteinek képviselõi – Hajnal Jenõ, a
szerbia-montenegrói KAPOCS csoport koordiná-
tora, Halász Péter, a Szlovákiai Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületének elnöke, Horváth S. Ilona, a
Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének
elnöke és Kiss Jenõ, a Romániai Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének elnöke – voltak.

Délután Hegyközi Ilona, a Könyvtári Inté-
zet könyvtárvezetõje moderálásával az angol,
a cseh, a német, a spanyol és a szlovén könyv-
tárpolitika aktuális kérdéseit osztották meg
velünk a vendégek.

Az EBLIDA érdekérvényesítõ tevékenysége a

könyvtárakért az EU-ban címû elõadásában az
1992-ben alakult szervezet mûködését ismertette
meg a jelenlevõkkel Vasas Lívia, a Semmelweis
Egyetem Központi Könyvtára fõigazgatója, az
MKE és az IKSZ (Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség) képviselõje az EBLIDA-nál.

Az Európai Bizottság és az Európai Parla-

ment könyvtárai, az EUROLIB hálózat volt a
témája Zana Gabriellának, az Európai Parlament
Könyvtára információs szakértõjének. „Bábel
tornyának”, az Európai Parlament Könyvtárának
mottója: „Megfelelõ információ, megfelelõ idõ-
ben, megfelelõ formában”.

Termékeny és hasznos nap volt, sokoldalú, jó
konferencia, érvényesült a globalitás – hangzott
el Bakos Klára elnöki zárszavában.

Az MKE alapításának évfordulóját megünnep-
lõ országos konferenciát követõ hétfõn, novem-
ber 28-án ünnepelte az MKE Heves Megyei Szer-
vezete harmincéves megalakulását. Ezen alka-
lommal a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Heves Megyei Szervezete a Bródy Sándor Me-
gyei és Városi Könyvtár olvasótermében
Könyvtároshivatás – szolgálat régen és ma cím-
mel szakmai napot, ünnepi taggyûlést rendezett,
melyre meghívást kaptak Heves megye könyv-
tárosai. A rendezvényen az elkészült etikai kó-
dexet is megismertették a megjelentekkel.

A konferencia résztvevõi közt a megye vala-
mennyi könyvtártípusának képviselõi jelen vol-
tak: a közmûvelõdési (megyei, városi, községi),
a szakkönyvtári (múzeumi, levéltári, fõegyház-
megyei könyvtári), az iskolai (fõiskolai, közép-
és általános iskolai) könyvtárosok, a leendõ könyv-
táros nemzedék (fõiskolai hallgatók), és ott volt
könyvtárunk valamennyi munkatársa.

Engel Tibor, a Bródy Sándor Megyei és Vá-
rosi Könyvtár igazgatója megnyitó beszédében
hivatkozott arra, hogy harminc évvel ezelõtt a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete egri vándor-
gyûlésének témája is a könyvtáros hivatás, a
könyvtáros etikai kódex megalkotásának szük-
ségessége volt. S most, harminc év elteltével
megfogalmazódott a magyar könyvtárosok eti-
kai kódexe.

Elõadónk volt Papp István, a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár nyugalmazott fõigazgató-helyette-
se, az Etikai Kódexet létrehozó bizottság elnöke és
Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója.

Hivatása könyvtáros, a könyvtáros szerepe a
társadalomban, könyvtáros hivatás, könyvtáros
etika, szakmai etikai kódex, adatvédelem, szer-
zõi jog, szakmai etikai képzés volt a témája a
könyvtárosok 2005. évi gödöllõi vándorgyûlé-
sének. Az év során már sokat olvashattunk a
könyvtárosok „tízparancsolatáról” a szaksajtóban
is. Az elkészült, megfogalmazott kódex sorai
között olvasni, téziseit, értékeit a mindennapja-
inkba átvinni, a gyakorlatban megvalósítani se-
gített bennünket Papp István hozzáértõ elõadása.
Hiszen az általános emberi, társadalmi etikai nor-
mák, értékek mellett természetesen a könyvtáros
szakmának is megvannak a maga specialitásai.
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Az etikai kódex a könyvtáros hivatás presztízsé-
nek emelkedését is magával hozza, a többi (or-
vos, jogász, pedagógus) szakma melletti auto-
nóm, önálló identitású megjelenésünket eredmé-
nyezheti a társadalmi ranglétrán.

A könyvtáros pálya vonzóbbá tételének ki-
dolgozására létrehozott stratégiai munkabizott-
ság sokoldalú, széles körû tevékenységét Bartos
Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója ismertette.

A tartalmas délelõtti programot hangulatos, a
Bródy Sándor Könyvtár munkatársai által készí-
tett, szervezett állófogadás követte. Köszönet
nekik érte!

Nevezetes évfordulóhoz érkezett, harmincéves
lett a Magyar Könyvtárosok Egyesületének He-
ves Megyei Szervezete. Ebbõl az alkalomból
ünnepi üléssel folytatódott a nap. Az Eszterházy
Károly Fõiskola Gyakorló Iskolájának 8/d osz-
tályos tanulói Márné Tóth Judit tanárnõ vezeté-
sével ünnepi mûsorral, népdalcsokorral köszön-
tötték az ülés résztvevõit. Ezután a délelõtti prog-
ram folytatásként a Milyenek voltak s vagyunk

mi, a ma könyvtárosai? vezérfonal mentén ha-
ladva elõször meghallgattuk Kiss Pétert az Érse-
ki Levéltár Könyvtárából, aki az Egri Fõegyház-
megyei Könyvtár tudós könyvtárosait szakmai,
emberi attitûdjeikkel idézte meg, majd munka-
társunk és 2005-ben nyugdíjba vonult két kollé-
gánk, Kocsis István, a Hatvani Ady Endre Váro-
si Könyvtár volt igazgatója és Májerné Pittner

Olga Hortról vallott életpályájáról. Egy pillanat-
ra megálltunk, megpróbáltuk visszaforgatni az
idõ kerekét, s bekukkantottunk  könyvtárunk
pontosan harminc évvel korábbi életébe.

A Heves megyei könyvtáros egyesületet úgy-
mond az 1975 nyarán Egerben megrendezett
vándorgyûlés hívta életre, ahol a szakma jelen
levõ képviselõi plenáris ülésen, majd szekciók-
ban vitatták meg a könyvtáros etika kérdéseit.
„Az országos visszhangot keltõ, kiválóan sike-
rült találkozó kényszerítõ hatással volt a rendezõ
szervekre. Heves megyében is létre kellett hozni
a hivatástudattal áthatott és önképzésre elszánt
könyvtárosok szervezetét” – olvashatjuk szerve-
zetünknek legelsõ, 1976-ban készült elnöki be-
számolójában.

Az egyesület decemberi alakuló ülésén hat-
vanan szavaztak bizalmat az elnöknek, Sipos

Istvánnénak, a titkárnak, Baranyi Imrének, s a
hét tagú vezetõségnek, akik nyolc évig töltötték
be tisztségüket.

Az 1970-es, 1980-as években – a községi
könyvtárosok belépésével – mozgalmas élet folyt
az egyesületben, hiszen a létszám folyamatosan
száz fölött volt. Az országos tendenciákkal meg-
egyezõen a ’90-es évek elején a tagok száma
drámai csökkenést mutatott, összefüggésben
egyéb társadalmi folyamatokkal. A rendszervál-
tás után ismét örvendetesen nõtt, jelenleg mint-
egy hatvanra emelkedett a Heves megyei szer-
vezet tagjainak száma. A megye valamennyi
könyvtártípusából képviseltetik magukat a kol-
légák, s nagy örömünkre nyugdíjas tagjaink is
vannak. Természetesen a könyv, a könyvtár, a
könyvtárosok tevékenysége iránt érdeklõdõ ma-
gánszemélyeket, de testületi tagként szervezete-
ket is szívesen fogadunk körünkbe.

Egyesületünk volt tisztségviselõit egy kis aján-
dékkal leptük meg, s mi magunk is örömmel
néztük meg az egyesület korábbi rendezvényei-
rõl összeállított, CD-n közreadott „fotóalbumun-
kat”. Repka Magdi, Nagy István és Orosz

Bertalanné, Ibolya (levélben) élményeit mesél-
ve, olykor anekdotázva is segített felidéznünk az
elmúlt harminc évet.

Az MKE alapszabálya értelmében a követke-
zõ évben, 2006 decemberében kerül majd ismét
sor tisztújító választásokra. Az MKE Heves
Megyei Szervezetének krónikája tovább folyta-
tódik, s reményeink szerint legalább olyan sike-
resen, mint az elmúlt idõszakban.

Guszmanné Nagy Ágnes

Kuntár Lajos

Csörötnek, 1914. június 27. –
Szombathely, 2005. október 31.

Huszonöt évvel ezelõtt ismertem meg Lajos
bácsit, amikor eljöttem Budapestrõl Szombathely-
re férjhez, és dolgozni a Berzsenyi Dániel Könyv-
tárba. 1980-ban azzal a feladattal bíztak meg,
hogy rendezzem meg a könyvtár százéves törté-
netét bemutató kiállítást. Helyismeretem akkor
még alig-alig volt, ezért azt a tanácsot kaptam,
hogy keressem meg. Õ ugyan már nyugdíjas, de
biztosan sokat tud segíteni, mondták, hiszen a
„hõsidõkben” itt dolgozott, és doktori disszertá-
ciójában a könyvtár történetét is megírta.

Egy kora tavaszi délelõtt indultam el hozzá
Paragvári utcai (akkor még Hámán Kató utca)
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otthonába. Félve nyomtam meg a csengõt, kicsit
izgultam is, hiszen egy város- sõt, megyeszerte
ismert emberrel fogok találkozni. Feleségével,
Magdi nénivel együtt fogadtak, mint régrõl is-
mert kedves ismerõst, sütemény is került az asz-
talra. Beszélgettünk, elõkerültek megsárgult új-
ságcikkek, írásai a könyvtárról, régi fényképek.
Akkor Lajos bácsi sokat segített nekem, elindí-
tott azon az úton, ami egy sikeres könyvtártörté-
neti kiállítást eredményezett.

És persze mesélt és mesélt…
Megtudtam, hogy nemcsak könyvtáros, ha-

nem újságíró, helytörténész, szerkesztõ is volt.
Elmondta családja történetét, beszélt szeretett
szülõfalujáról, Csörötnekrõl, édesanyjához való
szoros kötõdésérõl, akinek sírjáról még utolsó
napjaiban, a kórházi ágyból is gondoskodott.
Édesapját nem ismerhette meg, még születése
elõtt meghalt.

Életpályája újságírással indult, 1935-ben a
szombathelyi Vasvármegye szentgotthárdi, majd
egy év múlva budapesti tudósítója volt. Élete
végéig hitt a nyomtatott betû, a sajtó erkölcsi
erejében és vallotta, hogy az újságírónak mindig
a valóságot kell bemutatnia.

1940-ben SAS behívóval Szombathelyre ren-
delték, két év múlva haditudósítóként frontszol-
gálatot teljesített, részeseként és szerencsés túl-
élõjeként a „doni pokolnak”. Keserûen emléke-
zett életutjának azon éveire, melyeket „másod-
rendû állampolgárként” kellett megélnie haditu-
dósítói múltja, de fõleg könyve, az 1943-ban
kiadott A véres Don miatt.

A háború után „kiütötték kezébõl a tollat” –
így fogalmazott. A sajtóból való kizárását nehe-
zen viselte, de mint életében mindig, bölcsen
beletörõdött sorsába és elfogadta a helyzetét.
Kényszerûségbõl került a kéményseprõkhöz gép-
írónak, de itt sem hagyta nyugodni „íráskény-
szere”, megírta hát a  vállalat történetét Kémény-
seprõ és szerencse címmel.

Nagy szeretettel és hivatástudattal mesélt könyv-
tárosi életutjáról, amely 1954-ben kezdõdött, ami-
kor visszakerült a betû és a könyvek világába.
Segédkönyvtáros lett a szombathelyi megyei könyv-
tárban. Falusi könyvtárakat szervezett, segítette a
már meglévõk tevékenységét. Módszertani mun-
kája, bár gyakran az esti órákba nyúlt, örömmel
töltötte el. Folyóiratokban és a helyi sajtóban gyak-
ran publikált a könyvtáros szakma helyzetérõl, és
elkezdett mûvelõdéstörténettel is foglalkozni. „Má-

sodrendûsége” 1956 után sem változott, de szelle-
mi cellájának ajtaja kinyílhatott, önálló kötetek meg-
jelentetésére is adódott lehetõsége. Ennek eredmé-
nyeként láttak  napvilágot a máig is nagyon kere-
sett kötetek, A szombathelyi könyvnyomdászat tör-
ténete (1957), majd a Szombathelyi nyomdák és
nyomdászok (1969).

Megszerkesztette és nyomtatásban kiadásra is
került 1958-ban a Vasi Könyvtáros elsõ száma,
amelynek utóda a máig élõ Vas Megyei Könyv-
tárosok Értesítõje címû folyóirat, amelynek ha-
láláig szerkesztõbizottsági tagja volt. Ugyaneb-
ben az évben az újraindított Vasi Szemle techni-
kai szerkesztõje lett, és azóta  tagja volt a szer-
kesztõbizottságnak. A megyei könyvtárban a
gyerekek nagy örömére létrehozta a színmûtárat
és késõbb az amatõr színjátszást segítõ színmû-
tárat. Ugyanitt munkatársaival megalakította a
Pável Ágoston Néprajzi Munkaközösséget. Vi-
déki könyvtárosok segítségével felkutatta a fal-
vakban élõ mesélgetõ öregeket. Gyûjtésébõl
három népmesekötet született: A furfangos tilin-
kó (1955), Az aranyrózsafa (1957), A bûvös
ládikó és más mesék (1959).

Hat eredményes és hivatástudattal teli évet
töltött könyvtárosként, amikor is „kiemelték”, és
a Megyei Népmûvelési Tanácsadó vezetõje lett.
A kinevezés akarata ellen történt, de hamarosan
ebben a szerepben is maradandót alkotott. Mû-
velõdési otthonokat és klubokat szervezett, mun-
katársaival létrehozta a máig is mûködõ velemi
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továbbképzõ házat. Sohasem feledkezett meg a
fiatalokról, õk a legfontosabbak, mondogatta.
Ebben az idõszakban lett kezdeményezõje és
elõsegítõje a népmûvelõk és könyvtárosok isko-
larendszerû oktatásának Szombathelyen.

1964-ben okleveles könyvtáros és történelem
szakos középiskolai tanári diplomát szerzett az
ELTE Bölcsészettudományi karán. Ötvenévesen
védte meg Szombathely könyv- és könyvtárkul-
túrája (1965) címû doktori disszertációját, amely
bánatára kéziratban maradt.

Három éven keresztül, 1964 és 1967 között
könyvtártant oktatott a nappali és a levelezõ hall-
gatóknak a szombathelyi fõiskolán. Ez az idõ-
szak volt élete egyik legszebb idõszaka, vallotta.
Népmûvelõi munkája is sikeres volt, számos
elismerést kapott.

Sorsa 1967-ben ismét fordult. Szinte sokkolta,
hogy váratlanul leváltották vezetõ tanácsadói mun-
kakörébõl és visszahelyezték a megyei könyvtár-
ba. Mi volt a bûne? Az akkori pártvezetés határo-
zott úgy, hogy bizalmas és fontos beosztást nem
tölthet be, mert a II. világháború alatt haditudósí-
tóként tevékenykedett és 1943-ban A véres Don
címmel szovjetellenes és a fasiszta háborút dicsõ-
ítõ könyve jelent meg. Felrótták még, hogy a há-
borút követõ írásaiban jobboldali irányzatot képvi-
selt. Leváltását végtelenül igazságtalannak tartotta,
de az önbecsülése, a munka iránti szeretete és nem
utolsó sorban családja iránti felelõssége nem en-
gedte, hogy a könyvtárban továbbra is ne a legjobb
tudása szerint végezze munkáját, immár beosztott-
ként. Különösen fájdalmas volt, hogy nem folytat-
hatta óraadó tanári tevékenységét. Életének ez a
nehéz, bántásokkal teli szakasza négy évig tartott,
mígnem 1971-ben a mûvelõdési osztály egyik mun-
katársának kezdeményezésére a mai Vas Megyei
Pedagógiai Intézetbe került iskolai könyvtári szak-
felügyelõnek. Ezt a munkát nagyon szerette, len-
dülettel és élvezettel végezte, olyannyira, hogy szin-
te észre sem vette, hogy a nyugdíjkorhatárt három
évvel meghaladta. Innen ment nyugdíjba 1978-ban.

Lezárult hát pályája aktív szakasza, õ fogal-
mazott így. De ez korántsem jelentette azt, hogy
szelleme is nyugdíjba ment volna, továbbra is
dolgozott, rendszeresen publikált. Szerkesztõi
tevékenységét a helyi folyóiratoknál folytatta, sõt
az 1974-ben indított Vasi Honismeretei Közle-
mények (ma Vasi Honismereti és Helytörténeti
Közlemények) egyik alapítója, szerkesztõje, fõ-
szerkesztõje volt.

Még nyolcvanadik évén túl is, betegségéig tele
volt tervekkel, aktivitással. Nagy örömmel és
lelkesedéssel dolgozott, jelentõs munkái szület-
tek ebben az idõszakban. Megírta Bozsok,
Gasztony, Bögöte községek történetét és szere-
tett szülõfaluja, Csörötnek „hármaskönyvét”.
Szombathelyhez való kötõdését Az én Szombat-
helyem címû tanulmánykötettel tanúsította, amely
nyolcvanötödik születésnapjára jelent meg. Szá-
mos elismerést kapott ebben az idõszakban,
Szentgottárd és Csörötnek díszpolgára lett, de
ami mindennél többet ért számára, 1995-ben
megérte a történelem kerekének fordulását, ami-
kor hivatalosan is megszüntették „másodrendû
állampolgárságát”.

Nyolcvankilenc éves volt, amikor újra meg-
jelent A véres Don. Nagy siker volt, és jelen-
tõs olvasótábora van ma is. Jó egészségnek
örvendett egészen kilencven éves koráig, ami-
kor is néhány héttel a születésnapja elõtt kór-
házba kényszerült. Szenvedett, de nem a testi
fájdalomtól, hanem a kiszolgáltatottságtól, és
fõleg attól, hogy megszokott környezetét, ott-
honát el kellett hagynia. Barátai és munkatár-
sai gyakran látogatták, de egyedül volt, szere-
tett felesége már régen elment, egyetlen fia
pedig váratlanul és fiatalon hunyt el. Unokái
távol éltek.

Emlékszem, éppen látogatóba mentem hozzá,
félve kopogtattam kórházi szobája ajtaján. Vidá-
man fogadott, nem halok meg, mondta, azért se.

Ekkor megkért, hogy nyissam ki a kórházi
szekrényét és óvatosan vegyem ki a felsõ polc-
ról azt  a „valamit”, ami gondosan újságpapírba
volt csomagolva. Bontsd ki, de óvatosan – szó-
lított föl. A csomagban a kilencvenedik szüle-
tésnapja alkalmából megjelent, még nyomdafes-
ték illatú, szemet és lelket gyönyörködtetõ me-
sekönyv volt, legújabb munkája, A bûvös ládi-
kó. Néhány nap múlva elhagyhatta a kórházat.

Ez éltette, a munka.
A könyvnek sikeres bemutatója volt a Ber-

zsenyi Dániel Könyvtárban. Ugyanitt vetítették
le szeptember 9-én azt a filmet, amelyet két lel-
kes fõiskolai hallgató készített róla A haditudó-
sító címmel. Megtelt az elõadóterem, Lajos bá-
csi jókedvû volt, s amikor megkérdezték tõle,
hogy most min dolgozik, azt válaszolta: az egész-
ségemen.

És másfél hónap múlva elment, ezt a munkát
nem sikerült befejeznie.
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Úgy ment el, ahogy élt, bölcsen, harag nélkül
a szívében, beletörõdve a megváltoztathatatlan-
ba. Gazdag örökséget hagyott ránk és szép em-
lékeket. Sokan szerettük és tiszteltük, talán nem
is tudta, mennyien…  Ezt  bizonyította  az a
soha sem látott virágtenger is, amely sírját borí-
totta a temetésén, november 18-án. Sütött a nap.

Életmûve és embersége velünk marad örökké!
Tilcsikné Pásztor Ágnes

Búcsúbeszéd
Rózsa György
ravatalánál

Szomorú kötelesség – ugyan-
akkor mélységes megtisztel-
tetés –, hogy Rózsa Györgyöt
búcsúztathatom itt az Akadé-
miai Könyvtár nevében. Ró-
zsa Györgyöt, aki földi élet-
pályájának szellemi-spirituá-
lis magaslatáról égi magasla-
tokra távozott.

Kedves Gyuri!
Váratlanul mentél el. Annyira hirtelen távoz-

tál, hogy családod, barátaid, tisztelõid és tanít-
ványaid számára mindez a történés azóta is fel-
foghatatlan. Hiszen tele voltál élettel, te magad
voltál az élet. A minap jelentette meg az Argu-
mentum kiadó új könyvedet – Ante-equilibrium

címmel. Visszatérõen és komolyan latolgattad az
elmúlt hónapokban, hogy megírod az MTA
Könyvtára új épületének krónikáját. Még a tra-
gikus szombat elõtti napon is bejöttél a Könyv-
tárba – ahogy nyugdíjba vonulásod óta hetente
többször. 84 évesen is remek nagypapai szere-
pedet volt erõd dúsítani, s hasznosítani magad a
köz érdekében: lankadatlanul fáradoztál az Aka-
démiai Könyvtár alapítványának, a Pro Biblio-

thecának az elnökeként. Oly könnyedén bagatel-
lizálva beszéltél egy jelentéktelen kórházi vizs-
gálatról, aminek aláveted magad, hogy ez el is
altatta aggódásunkat... Ha valaki ellátogat a
könyvtár honlapjára, ott egy nemrégiben készült,
mosolygós fényképedet láthatja: ez a kép szinte
cáfolja a komor kísérõszöveget – éles ellentét-
ben áll a száraz és élettelen gyászjelentéssel.

Egyik legfõbb tulajdonságod épp ez a jelen-
lét, egyéniséged hangsúlyos jelen-léte. Élettel teli,

bámulatosan sokoldalú, színes, megnyerõ egyé-
niség voltál, aki életével és munkásságával pél-
dát adott. Közgazdászként, könyvtárosként nagy
ívû tudományos pályád nemzetközi és hazai
szempontból egyaránt kiemelkedõ. Címzetes
egyetemi tanárként az egyetemi oktatás és élet
keretében mutattál példát tanítványaidnak.

A honlapon látható fénykép egy ünnepségen
készült – pezsgõt tartasz a kezedben: az elmúlt
évtizedekben jó néhány pezsgõzést élhettünk
meg. Soroljunk föl találomra néhány ilyen feliz-
zó pillanatot, meghatározó alkalmat. 1976 jut
nyomban eszembe, a könyvtár 150 éves évfor-
dulójának nemzetközi sikereket hozó program-
sorozata. 1979-ben aztán újra ünnepeltünk: az
Akadémia hathatós támogatásával a könyvtár
adott otthont a citációs index számítógépes szol-
gáltatásának, hazai, sõt: európai meghonosításá-
nak. Ez az informatikai gazdagodás forradalmi-
nak számító eszközöket hozott be a szovjet típu-
sú szakirodalmi ellátási rendszerbe, és elmélyí-
tette az Akadémiai Könyvtár központi szerepét a
tudományos kutatásban.

Ezt követõen pezsgõzésre 1988-ban került sor,
amikor nagy álmodat, talán életmûved koroná-
ját, az Akadémia háttértámogatásával megvaló-
sított új könyvtárépületet avattuk föl. A Pitts-
burghi Egyetem központi épülete egy monumen-
tális felhõkarcoló, a Cathedral of Learning. A
tudás katedrálisa. A mi felépült könyvtárunk
hasonlóképpen a tudás temploma, katedrálisa –
s te ebben a történetben a legnemesebb szerep-
ben, templomépítõként tûnsz fel nekem.

Ünnepeltünk 1992-ben, amikor a könyvtár
elkötelezte magát egy új, addig ismeretlen integ-
rált könyvtári rendszer mellett. Bölcs, jó érzék-
kel, elõrelátással meghozott döntés volt ez is
részedrõl: töretlen fejlõdés után mára az Aleph a
világ egyik élenjáró szoftvere lett.

A jövõ trendjei iránt örökké fogékony termé-
szeted elõnyeit már korábban is élvezhettük.
Évtizedekkel a kor elõtt – jelesül a bornírt hazai
kor elõtt – jártál a könyvtárszervezés területén.
Az elsõ valódi menedzser típusú vezetõként, a
genfi Nemzetek Könyvtárának igazgatói széké-
bõl visszatérve 1977-tõl az MTA Könyvtárát a
legmodernebb nyugati módszerekkel szervezted
át. Folyamatosan álmélkodtunk merészségeden,
a kort megbéklyózó rettentõ ellenszélben.

De még inkább vissza kell mennem az idõ-
ben, hogy egy mára tán homályba veszõ, de az
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érintettek számára annál elevenebben élõ mo-
mentumot villantsak fel portréd emberségben
gazdag vonásaihoz. Vezetésed alatt az Akadé-
miai Könyvtár több évtizeden keresztül, meg-
szakítás nélkül – menedékház volt. Sajátos poli-
tikai azilum, nem túl Hegyeshalmon, hanem itt-
hon, a Roosevelt téri homlokzat mögött, néhány
lépésre a Belügyminisztériumtól. A fennálló rend-
szerrel közösséget nem vállaló munkatársak tu-
catjai dolgoztak a könyvtárban háborítatlan bel-
sõ autonómiában, amelynek egyenes és logikus
kiegészítése volt a tudomány szabadságát magá-
énak valló olvasói törzsközönség is.

Az Akadémiai Könyvtár soknyelvû és inter-
diszciplináris gyûjteményével, intenzív nemzet-
közi cserekapcsolataival betilthatatlan fókusza
volt mindenféle szellemi áramlatnak, megjelení-
tõje a kritikai szellem teljes spektrumának, affé-
le valódi és hiteles népfront, ahol kikovácsolód-
hatott az az integráló szellem, amely a rendszer-
váltás elõtti években felhajtó energiát kölcsön-
zött az átalakulás résztvevõinek.

Épp ez az integráló szellem az, amire ma is
nosztalgiával gondolhatunk vissza. S ez az in-
tegráló szellem pedig pontosan az igazgatóból,
belõled eredt. Integráló, ellentéteket kibékítõ
személyiségedre a mai széthúzós idõkben még
nagyobb szükség lenne, mint valaha…

Távozásod súlyos veszteség. Ám abban re-
ménykedünk, abban hiszünk, hogy: non omnis

moriar, nem halsz meg egészen, hanem az égi
magaslatról visszasugárzod szellemi-spirituális
kincseidet. Nyugodj békében.

Bánhegyi Zsolt

Mészöly Magda
(1934–2005)

Gyászjelentést kaptunk: Mészöly Magda könyv-
táros-tanár 2005. november 28-án meghalt.

Nehéz ma szólni Mészöly Magdáról, a könyv-
táros-tanárról. Gyûszûbe merni a tengert. Tud-
juk, hogy számára a két foglalkozás együttese

hivatás volt.
Mikor a nagyhírû mûegyetemi könyvtárban

vagy az Országos Széchényi Könyvtárban dol-
gozott, amikor a fõvárosi pedagógiai könyvtárat
vezette, amikor iskolai könyvtárosként legutóbb
a Baár Madas Gimnáziumban dolgozott, akkor
éppúgy a kultúra hordozójaként a növekvõ ren-

dezetlenség ellenében a minõséget képviselte,
mint mikor a katedrán nagy tudással, született
pedagógusként a magyar irodalomról beszélt.

2005. december 19-én temettük. A családta-
gok, a rokonok és mi barátok, kollégák, tisztelõk
és tanítványok megrendülten búcsúztunk Tró-
csányiné Mészöly Magdától, az asszonytól, aki
örömben és bánatban gazdag élete során teljesí-
tette hivatását. Megõrizzük emlékét.

Sokan, nagyon sokan énekeltük együtt a szép
zsoltárt: Te benned bíztunk eleitõl fogva... Együtt
mondtuk a Hiszekegy szavait. Együtt imádkoz-
tuk: Legyen meg a Te akaratod...

Három leánya és hat unokája büszke szeretet-
tel gondol rá.

Élt 71 évet.
Károlyi Ágnes

Emlékezés
B. Supka Magdolna
mûvészettörténészre

Az elmúlt év novemberében elhunyt Széchenyi-
díjas mûvészettörténésztõl, a Magyar Mûvészeti
Akadémia tagjától elsõsorban a mûvésztársada-
lom képviselõi búcsúztak, ám sokat köszönhet-
nek neki a könyvtárak is. Szinte  egyetlen hiva-
tásos mûvészettörténész volt, aki már az 1960-
as évektõl felkarolta  a könyv szeretetétõl és
megõrzésétõl elválaszthatatlan ex libris népsze-
rûsítését.

Biztatására a legjobb grafikusmûvészek ké-
szítettek könyvjegyeket, s – mint annyi másnak
– tevékeny kezdeményezõje volt a kisgrafikai
pályázatok, kiállítások szervezésének is. Tõle
olvashatjuk az ex libris – „a könyvek szellemi
védjegyképe” –, a kisgrafika mint grafikai mûfaj
legtalálóbb meghatározását is: „A kicsiny for-
mátum vonzereje a gondos, minuciózus mûvészi
kivitel mellett abban is áll, ami az alkotóit for-
mai-tartalmi tömörítésre, magvas, karakteres
megjelenítésre készteti. A kiemelésnek és az
elhagyásnak, vagyis a mûvészi absztrahálásnak
olyan eszközeihez folyamodik a kisgrafika, ame-
lyek az irodalmi mûfajok közül leginkább a
verssel rokonítják – ritmusa, gondolatfûzése és
képi metaforái révén…” (In: V. Balatoni Kisgra-
fikai Biennálé. Tihany, 1979. 4. p.) Számos ex
libris és egyéb grafikai  kiállítást nyitott meg
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különbözõ könyvtárakban: legtöbbet a jászberé-
nyi és a hatvani városi könyvtárban, de emléke-
zetesek – hogy csak az ismertebbeket említsem
– László Gyula az OSZK-ban rendezett tárlatá-
nak, ugyanott Diskay Lenke emlékkiállításának
vagy a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár-
ban a Fery Antal ex libriseibõl válogatott tárlat-
nak a  megnyitói is. Több grafikai vonatkozású
könyvtári kiadványhoz írt elõszót, szakmai te-
kintélye is hozzájárult ahhoz, hogy Perei Zoltán

grafikusmûvész hagyatéka – mintegy háromezer
fametszet – a Hatvani Városi Könyvtárba kerül-
jön, ahol egy részük állandó kiállításon tekinthe-
tõ meg. (Vö. Külön gyûjtemények a Hatvani
Városi Mûvelõdési Központban és Könyvtárban.
Hatvan, 2005. 10–11.p.)

Sokat tett édesapja, Supka Géza – a könyvhe-
tek megalapítója – emlékének ápolásáért, mun-
kásságának megismertetéséért. 1995-ben a Vö-
rösmarty Mihály Megyei Könyvtárnak adomá-
nyozta Supka Géza maga nemében páratlan,
mintegy százezer lapot tartalmazó lapkivágat-
gyûjteményét. (Vö. Könyvtári Levelezõ/lap, 1995.
5. sz., 27–28. p., bõvebben: Árgus, 2002. 7. sz.
92–95.p.) Közremûködött a Petõfi Irodalmi
Múzeum könyvhetek történetét bemutató kiállí-

tásainak szervezésében, a legnagyobb anyaggal
azonban a Vörösmarty Mihály Megyei Könyv-
tár által 2003-ban, édesapja születésének száz-
huszadik évfordulójára szervezett és az ünnepi
könyvhéten megnyitott kiállítást támogatta, amely
másutt még nem látható dokumentumok sokasá-
gával mutatta be a régész, mûtörténész, író, szer-
kesztõ, politikus  életútját. (Vö. Könyvtári Leve-

lezõ/lap, 2003. 8. sz. 17–18. p.) Ugyancsak eb-
ben az évben, a könyvhétre jelent meg kezdemé-
nyezésére a Supka Géza két kiadatlan munkáját
tartalmazó kötet. (In memoriam Supka Géza.
Szerk. Kertész Róbert. Szolnok, 2003. Szolnoki
Mûvészeti Egyesület, 79 p.) 2002-ben, a minden
évben megrendezendõ országos könyvnap terve-
zete elfogadásának 75. évfordulóján, Supka Géza-
emlékérmet alapított édesapja „szellemi hagya-
tékának emlékezetére”. Az ezüst és bronz kivi-
telben készült emlékérmeket az arra illetékesek-
nek a Petõfi Irodalmi Múzeumban rendezett
könyheti ünnepségen adta át.

Arató Antal

B. Supka Magdolna Fery Antal ex libris kiállításának
megnyitóján a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban
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Most te is beolvashatsz!

A „nagy könyv” évében a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) Lõrinci Nagykönyvtára hát-
rányos helyzetû és sajátos nevelési igényû gye-
rekeknek is kínált programokat.

Akkor fel a nagy könyvek birodalmába!
Tüskevár: Kinek mitõl fontos ez a könyv?

Elõször a Gyöngyszem óvoda integrált beszéd-
hibás csoportját invitáltuk képzeletbeli utazásra
a Berekbe. Vonatra szálltunk, és elsihuhuztunk
egészen a Tüskevárig. Miután a gyerekek még
nem ismerhették ezt a könyvet, az egyik kislány
szerint csakis Rózsa királykisasszony lakhat itt.
Együtt eveztünk Tutajossal és Bütyökkel, és
megismertük azokat az állatokat, növényeket,
amelyek a Berekben élnek, ahol a tavirózsában
tündér lakozik. Szénával tömött kispárnával még
egy igazi nádkunyhóba is bekuporoghattak a gye-

rekek. Én sajnos nem fértem be... A sok élmény
hatására nagyon szép képek születtek.

A Speciális Oktató és Fejlesztõ Intézmény
könyvtárosa rengeteg könyvvel, újsággal érke-
zett. Úgy látom, az iskolai könyvtárosoknak is
ez a mániájuk… Fekete István sok könyvet írt,
így ezeket is figyelmébe ajánlotta a gyerekek-
nek. Az újságok képein pedig láthattuk a
kanalasgémet, a sast, a tavirózsát, miközben ma-
dárhangokat hallgattunk. Autista kisfiúnk igen
megdolgoztatta Éva nénit öntörvényû érdeklõ-
désével. A gyerekek pedig hoztak nekem két
verset ajándékba, ami a nádas világáról szólt.

Berekbéli barangolásunkat egy meglepõ rela-
xációs gyakorlattal zártuk. A felsõs speciálisokkal
a természetrõl beszélgettünk, az emberekrõl, a
növényekrõl, az állatokról, a tapasztalás fontos-
ságáról, arról, hogy miképpen vált felelõsségtel-
jes fiatalemberré Bütyök és Tutajos. A relaxáci-
ót már jól ismerték a gyerekek, gyakran alkal-
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mazzák tanítás közben is, ha elfáradnak. A lazí-
tás után a zene és a hangok segítségével képze-
letbeli világba kerültünk, ki-ki saját képet látott.
Nyuszi ugrált a réten, szél zúgott a fák között,
felhõk úsztak az égen…

Micimackó: Vajon kik laknak a Százholdas
pagonyban? A Szivárvány óvoda beszédhibás
gyerekeivel kerestük a lakókat, akik bizony ti-
tokzatos ajtók mögé bújtak a könyvtárban. De
már a pagonyba se volt könnyû eljutni, mert
elõször a varázslepedõt kellett megszerezni hoz-
zá. Sok-sok játék, vers, mozgás után végre min-
den lakó elõkerült, aztán egy varázsversikével a
kosárban lévõ labdák csokitojásokká alakultak.
Volt nagy meglepetés!

Pál utcai fiúk: Maga a könyv is egy kincses-
bánya, de mindez egy vérbeli drámaórán! Drá-
mapedagógusunk valami régi padláson lelhette a
tárgyakat, mert volt itt gukker, itatóspárna, tinta-
tartó, petróleumlámpa, mindaz, ami a könyvben
szerepelt. Mozdulat- és mozgássorok segítségé-
vel ismerték fel a gyerekek a szereplõket. Majd
megalakult a vörösingesek és a Pál utcai fiúk
csapata, érvek csatája következett, hogy kinek
miért fontos a grund. A feszült hangulat leveze-
tésére a vitás kérdést homokbomba-csatával és
birkózással döntötték el a gyerekek. Ilyen még
nem volt a könyvtárban!

Ezután kiléptünk a könyvtár falai közül. A prog-
ramsort egy pályázattal zártuk, melyben kedvenc
olvasmányélményüket rajzolhatták meg a gyere-
kek. 113 rajz érkezett. Nem volt könnyû dolga a
zsûrinek. Különbözõ fogyatékkal élõ és értelmi
szinten lévõ gyerekek munkáját kellett versenyez-
tetni. Komoly fejtörés után a fõdíjak mellett külön-
díjakat osztottunk ki. Senki se ment haza üres kéz-
zel! Könyvjelzõk, noteszek, tollak várták a többi-
eket is a Nagy Könyv Programiroda jóvoltából.

Magam is sokat tanultam, tapasztaltam a prog-
ramok alatt. Emberséget, toleranciát, õszinte sze-
retetet, ami végig sugárzott felém, a másság el-
fogadását, és újból megerõsödött bennem az a
gondolat, hogy mindenkire szükség van, az élet
így teljes.

A foglalkozásokat a kerületben dolgozó logo-
pédusok és gyógypedagógusok közremûködésé-
vel valósítottuk meg.

Budavári Klára

A Bod Péter Társaság
hírei

2005-ben szeptemberi taggyûlésünkön elhatároz-
tuk, hogy áttekintjük alapszabályunkat. A mó-
dosításra, kiegészítésre vonatkozó javaslatainkat
a legközelebbi taggyûlés elé terjesztjük.

Szervezeti témánk után a Bod családfa elké-
szítésével foglalkoztunk. A múlt századok gyász-
jelentéseit felhasználva még kiegészítjük adata-
inkat. Köszönetet mondunk az eddigi gyûjtõmun-
káért a Bod és a Vass család tagjainak.

Társaságunkat Bónis Mártával képviseltük az
Olvasókörök Országos Szövetségének elnökségi
ülésén Balmazújvárosban, ahol Veres Péter ha-
lálának 35. évfordulójára emlékeztünk. Maradan-
dó élményt nyújtott Maróti István elõadása,
melyet Veres Péter videóra felvett hangja egé-
szített ki, majd a látogatás Veres Péter házánál.

Több rendezvényen jelen voltunk a Petõfi
Irodalmi Múzeumban, például a Czine Mihály-
emlékérem átadásán.

Társaságunk nevében szívbõl gratulálunk
Somkuti Gabriellának. Az Országos Széchényi
Könyvtár történetének elsõ kötete és a Keresõ
címû kiadványa után megjelent az Ajándék mégis
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címû verseskötete. A novemberi könyvbemuta-
tón Pomogáts Béla irodalomtörténész, a decem-
berin Jobbágyné András Katalin tagtársunk be-
szélgetett a szerzõvel a kötetrõl és munkássá-
gáról.

2006-ban két kiemelkedõen jelentõs programra
készülünk. A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gim-
názium Bod Péter könyvtárhasználati versenyt
hirdetett március 25-ére a határon túli magyar
tannyelvû középiskolák 9–12. osztályos tanulói
részére. A szervezõ iskola (igazgató: Kalucza

Lajos, könyvtárostanár: Zsoldos Jánosné) mun-
káját támogatjuk.

Június második felében kerül sor a Bod Péter
konferenciára Olthévizen, korábbi tervünk értel-
mében. Lehetõségeink szerint megjelenésünkkel,
elõadásokkal támogatjuk a neves tudományos
ülést.

Idõnk, erõnk, anyagi lehetõségeink és a tag-
ság egyéni érdeklõdése szerint továbbra is részt
kívánunk venni a Petõfi Irodalmi Múzeum, a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Könyv-
tárostanárok Egyesülete által szervezett rendez-
vényeken. A Könyvtárostanárok Füzete címû
sorozat további füzeteit szeretnénk kiadni, ehhez
keressük a támogatókat.

Ugrin Gáborné

Újra itt (volt) a karácsony

„Itt a karácsony! Ennek ellenére a világot
még ma is szegénység és éhezés sújtja,
földrengés, háború, terrorizmus és gyûlö-
let. Szeretetre van szükség. Ünnepeljük
meg a karácsonyt, nézzünk jól körül, hogy
mindenki felé ezzel a szeretettel for-
duljunk, hogy igazi testvérekbõl álló csa-
lád lehessünk, mely együtt ünnepli a kará-
csonyt!” (Chiara Lubich)

Ez a gondolat vezetett minket, amikor négy
évvel ezelõtt karácsony közeledtével könyv-
börzét szerveztünk a gimnáziumban. Azon gon-
dolkodtunk, hogyan lehetne a karácsony igazi
gondolatát megismertetni a mai fiatalokkal,
akikkel együtt ebben a közönyös, fájdalmak-
kal teli világban élünk. Mit tehetünk mi ezért
könyvtárosként Budapest egyik csöndes kis
kerületében?

Amikor elõször megszerveztük a börzét, mi
magunk is kételkedtünk egy kicsit a vállalkozás

sikerében. Emlékszem egy napra, amikor ez a
gondolat hasított belém: miért csináljuk mi ezt
az egészet, miért vállalunk magunkra plusz ter-
heket, miért ez az egész erõlködés? Az elsõ héten
csak ezer forint került a kasszába, ráadásul csak
néhány félénken érdeklõdõ diákkal találkoztunk,
s az elsõ pár szó után õk is elsiettek. A kolléga-
nõmmel megbeszéltük ezeket a sötét gondolata-
inkat és elhatároztuk, hogy ennek ellenére to-
vább folytatjuk, legalább mi hinni akarunk a
„karácsony igazi gondolatában”.

Újult erõvel kezdtünk neki a második hétnek.
Figyeltünk rá, hogy minden szünetben kinyissuk
a könyves szekrényeket, megszólítsuk az arra járó
diákokat, tanárokat és szülõket. Egyre többen
kérdezték, hogy mi ez az egész és mi mesélhet-
tünk arról, hogy az igazgatónk hozzájárulásával
segíteni szeretnénk az iskola nevében egy rászo-
ruló családon karácsony közeledtével.

Színes plakátokat készítettünk az iskola fali-
újságaira, az iskolarádió is bemondta a hírt. Így
egyre többen és többen jöttek, hoztak és sokan
vásároltak is könyveket.

Számunkra az egyik legnagyobb elismerés
az volt, amit az egyik kollégánk mondott az
idén, december közeledtével: „Ugye most is
rendeztek karácsonyi könyvbörzét? A decem-
ber már e nélkül elképzelhetetlen.” Természe-
tesen volt olyan kollégánk is, aki nem értett
egyet ezzel a gondolattal. Véleménye szerint
nem csak egyszer kellene egymásra gondol-
nunk egy évben „alamizsnát” osztogatva, ha-
nem az év minden napján így kellene élni,
ebben a szeretetben. Õ ugyan nem csatlako-
zott ehhez az akcióhoz, de megköszöntük neki
a gondolatot és elmondtuk, mi is arra vágyunk,
hogy ez így legyen az év minden napján, de
amíg nem ez lesz a magától értetõdõ állapot,
addig legalább egy kis idõre megpróbálunk
„gyakorlatozni”.

Mit is jelent nálunk konkrétan a karácsonyi
könyvvásár? December elejétõl a tanárok, diá-
kok, technikai dolgozók használt, de jó állapot-
ban lévõ könyveket hozhatnak a könyvtárba,
amiket kétszáz-háromszáz forintos áron meg le-
het vásárolni. A célunk az, hogy a befolyt összeg-
bõl rászoruló családot támogassunk. Mivel sok
esetben nagyon jó állapotban lévõ könyvek ér-
keznek, jó néhány diák a karácsonyfa alá szép,
tartalmas könyveket tud tenni szeretteinek, olcsó
áron. Nagy örömben, vidámságban, vásári han-
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gulatban, komoly és vicces beszélgetésekkel te-
lik mindig ez a két-három hét.

Az elsõ évben a pénzt egy anyuka kapta meg,
aki egyedül neveli leukémiás gyerekét és mûtét
elõtt álltak. A megmaradt könyveknek egy kerü-
leti hajléktalanszálló lett a gazdája. A második
évben egy kerületi idõsek otthonának adta az
iskola a befolyt összeget, tavaly egy ötgyerme-
kes család kapta az iskolából, az idén pedig egy
négygyermekes család, ahol a mama még otthon
van a legkisebbel, az apa pedig asztalosként
dolgozik. Az idén harmincezer forintot sikerült
összegyûjtenünk. Volt, aki nem tudott a könyve-
kért fizetni, de így is elvihette, mert bíztunk
benne, hogy más majd nagylelkûen többet fog
adni. Így is történt. Az utolsó tanítási napon az
igazgatóval, az osztályfõnökkel és a gyermekvé-
delmi felelõssel együtt átadtuk a pénzt. Nagy
hála és meglepõdés volt a kislány arcán. A vé-
gén az igazgatóval boldogan megbeszéltük a
történteket, és nemsokára a családtól is kaptunk
egy nagyon szép köszönõlevelet.

Mindannyian örültünk, hogy most is sikerült
megélni és megtapasztalni az iskolánkban a ka-
rácsony igazi gondolatát, hogy a karácsonyi vá-
sárlási láz közepette volt egy kis sziget, ahol
megtanultunk adni, örömet szerezni egymásnak.
A börze végén mindannyian gazdagabbnak érez-
tük magunkat.

Horváth Viktória és Antalóczy Béláné

könyvtárostanárok
Szent László Gimnázium és SZKI

Budapest X. ker

Csak egy koncert
karácsony elõtt …

(Pillanatkép Szekszárdról)

Tudom, súlyos munka  emberré lenned,
akarj visszajönni!
Lesz aki beenged.
(Gacsályi József)

Karácsonyi koncertek, ünnepek sora december-
ben… Választani sem tudsz a város kínálatából, de
alig hasonlítható bármelyikük is a könyvtári hang-
versenyhez. Együtt lépnek fel könyvtárosok és
hozzátartozóik: férjek, unokák… a segítséggel élõk-
kel. A Vakok és Csökkentlátók Tolna Megyei

Egyesülete, a Siketek és Nagyothallók Szövetsége,
a Fogyatékosok  Nappali Intézménye, a Mozgássé-
rültek Egyesülete Napsugár Ifjúsági Klubja, a
Hétszínvilág Otthon lakói mutatják be jelmezes
irodalmi mûsorukat, életképeiket, tánctudásukat,
zene- és énekszámaikat. A zenei keretet a Tücsök
Zenés Irodalmi Színpad szinte profinak számító
gyerekei adják énekszóval (az országos hírû együt-
tes vezetõje a zenemûtárosunk). És szavalat, ének
gitárkísérettel, tánc a Padlás címû musicalbõl, bet-
lehemi játék, versmondás, prózarészlet.

A Down-kóros gyerekek óriási örömmel, si-
kerrel mutatják be sok hétig tanult táncukat, a
vendégek meghatódottsága alig leplezhetõ, s ta-
lán nincs is rá szükség.

Irma, aki csak tapintással, szagokkal, illatok-
kal, hallással érzékeli környezetét, egy regény-
részlet elmondásával idézi meg a bensõ szépsé-
get. Õ az, aki minden szereplése alkalmával új
számmal lep meg bennünket, és mi csendes de-
rûvel, szomorúsággal hallgatjuk bársonyos hang-
ján a számára megkapó regényrészletet.

A lélek csillogását idézi meg, s ez a mai napra
annyira jellemzõ. Látni a gyõzelmet a szemek-
ben, hogy lám, észrevettek.

A musical szövegét idézve, egy „földöntúli
világ” körvonalazódik a táncos lábaknak kö-
szönhetõen, s a tapsot hálásan fogadó tekinte-
tekben. Mennyi szépséges szándék, akarat van a
fellépõkben!

Az MT (Másképpen Tökéletes) Mobil új
szervezõdésû irodalmi színpad tagjai (értelmi
fogyatékosok) sok-sok tanulás után mutatkoz-
nak be (versmondással, a közönséget is bevo-
nó közös énekléssel). Hihetetlen kitartást, tü-
relmet, önzetlenséget sugárzó tanáruk azzal a
céllal foglalkoztatja õket, hogy hidat teremt-
senek a mássághoz.

Hagyományos ez a rendezvényünk. Számot
adunk így is egész éves kapcsolatunk, szolgálta-
tásaink eredményeirõl. (Új leolvasó készülékek,
otthoni könyvtár-szolgáltatások, speciális tanfo-
lyamok sajátos segítségei, a megyei könyvtár
nagy könyves programjai, amelyekben részt vesz-
nek állami gondozottak, otthonok lakói, értelmi
fogyatékosok.)

Így együtt, közösen. Mert könnyû beszélni ar-
ról, milyen nagylelkûek vagyunk, mit teszünk. Az
alkalmazkodásunk néha rutinszerû, türelmünk el-
szivárog. Pedig mennyi-mennyi érték vesz körül
bennünket, s táncban, versmondásban is megérez-
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zük más örömét, figyelmességét, várakozását. Az
együttlét élménye sokáig fényes, nem egy pillanat
volt ez az adventi örömünnep. Sokkal tovább mu-
tatott. Így lett belõlünk „fenség, titok, idegenség”.
Sokat tanulhattunk ezen az estén is.

Kigördül az utolsó kerekeskocsi a mûvelõdé-
si ház liftjébõl, elpakoljuk a vendéglátás mara-
dékait. Szervezõi izgalmunk kiteljesedett vára-
kozássá szelídül.

„Együtt egymásért” egész évben –  segítség-
gel élõk, önzetlen tanárok, a bátorító, mások
gondjaira érzékeny könyvtárosok!

Kívánok hasonló élményeket az új eszten-
dõben!

Elekes Eduárdné

A miskolci József Attila
Fiókkönyvtár 2005. évi
rendezvényei

Ez az év a József Attila emlékév jegyében telt
el. Már 2004-ben elkezdõdött a szervezés, terve-
zés. Az országos ünnepségsorozat január 7-én
indult, és József Attila halálának elõestéjén, de-
cember 2-án volt a záróünnepség.

A rendezvénysorozatra pályázatot nyújtottunk
be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
mához (NKÖM) és Miskolc megyei jogú város
önkormányzatának Mecénás Alapjához.

A Városi Könyvtár Központjában kezdõdött
el a száz vers felolvasása, az elsõ József Attila
verset Káli Sándor polgármester mondta. A fi-
ókkönyvtárakban hetente elmondtunk húsz-húsz
verset. A József Attila Fiókkönyvtárban január
14-én mondtunk verseket, közremûködtek a Pe-
tõfi Általános Iskola tanulói, két tanáruk gitárral
kísért, megzenésített verseket adott elõ. A Petõfi
Irodalmi Múzeum kézirat- és fotóanyagából di-
gitalizált másolatokat válogattunk, Nagy Kálmán

rendezte meg a Feledy-házban a kiállítást, me-
lyet április 8-án Cs. Varga István irodalomtörté-
nész nyitott meg. Csetneki József mûvésztanár
gitárral elõadta az általa megzenésített József At-
tila verseket, Simon Jánosné és Bartók István

verseket mondott.
Április 10-én Lillafüreden avattuk Varga Éva

szobrászmûvész József Attilát ábrázoló, egész-
alakos szobrát, köszöntõt mondott Káli Sándor
polgármester és Fedor Vilmos alpolgármester, a
szobrot Vass Lajos, az NKÖM politikai államtit-
kára avatta fel. Kulcsár Imre az Óda címû verset
szavalta, Csetneki József mûvésztanár József
Attila megzenésített verseit adta elõ. A koszorú-
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zás után a Palotaszálló konferenciatermében Cs.
Varga István irodalomtörténész József Attila élet-
pályájáról beszélt, Fandl Ferenc, Lukács Gábor

és Kriston Szabolcs, a Miskolci Nemzeti Szín-
ház mûvészei Fülke-fényben címû mûsorukat
adták elõ.

December 2-án, halála évfordulójának elões-
téjén 17 órától éjfélig virrasztottunk. Mit jelent
ma József Attila költészete az ifjúságnak? cím-
mel illusztrációs pályázatot hirdettünk, melynek
eredményhirdetését és a pályamunkák kiállítását
december 2-án a József Attila Fiókkönyvtárban
rendeztük meg. A nagy könyv könyvtártámoga-
tásából származó díjakat Raffai Kinga, az Eöt-
vös József Mûvészeti Szakközépiskola mûvész-
tanára adta át. Tavasszal megpályáztuk az NKÖM
Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátusa által a Jó-
zsef Attila centenárium alkalmával meghirdetett
képzõmûvészeti alkotást, melyet Sz. Nagy Má-

ria szobrászmûvész készített. Megnyertük a pá-
lyázatot, a polgármester és az alpolgármester se-
gítségével december 2-án avathattuk könyvtá-
runkban a szobrot. A rendezvényt Varga László

területi képviselõ támogatta, Patka Heléna Ké-
sei sirató címû önálló pódiummûsorát hallhatták
az érdeklõdõk. Fedor Vilmos leplezte le a szob-
rot a mûvésznõ jelenlétében, a mûvésznõt Goda

Gertrúd mûvészettörténész köszöntötte. Fedor
Vilmos és Csetneki József gitárral adta elõ Jó-
zsef Attila megzenésített verseit. Utána kötetlen
beszélgetés következett, ahol versélményekrõl
esett szó, néhány kedvenc vers is elhangzott.
Méltó zárása volt ez az emlékévnek. A könyvtár
olvasói és a városban élõ érdeklõdõ közönség
örül a lehetõségnek, hogy ezután mindig velünk
lesz József Attila, nemcsak verseiben, hanem bronz-
ba öntött figyelõ tekintetével is.

Egyéb rendezvények

Január 22-én, a magyar kultúra napján a Ka-
towice úti Óvoda óvodásai adtak mûsort. A hon-
foglalásról készült egy dramatizált táncjáték, lát-
ványos elõadás volt. Az óvodások a téllel kap-
csolatos énekeket, verseket adtak elõ. Szüleik,
testvéreik, nagyszüleik elõtt szerepeltek az óvó-
nõk felkészítése alapján, nagy sikerrel.

Március 14-étõl 27-éig az Internet Fiesta ren-
dezvénysorozat keretében Zene a mindennapok-
ban címmel klasszikusokat szólaltatott meg fu-
volán Balogh Györgyné, hegedûn Rõczey

Ferencné. 16-ától 27-éig a Miskolci Városi
Könyvtár honlapján megtekinthették a miskolci
Katowice úti Óvoda nagycsoportosainak a Jó-
zsef Attila Könyvtárban elõadott mûsorát: Ver-
sek, dalok a magyar kultúra nagyjaitól. 17-étõl
27-éig Tájképek, virágcsendéletek címmel
Körtvélyesi Ildikó rajztanár kiállítása volt látha-
tó. 17-én Alkotómûhely a könyvtárban címmel
tartottuk meg az internetes alkotók összejövete-
lét. A Petõfi Általános Kéttannyelvû Iskola ta-
nárai és diákjai verseket adtak elõ zenében és
prózában. 18-án vetélkedõt rendeztünk a száz-
nyolcvan éve született Jókai Mór mûvei alapján.
Sasvári Olga emlékezett a nagy íróra, a Petõfi
Általános Kéttannyelvû Iskola tanulói versenyez-
tek. Az író munkásságát bemutató kis kiállítást
is rendeztünk. 21-étõl 27-éig a Miskolc az iroda-
lomban, irodalom Miskolcon, Miskolc nagyjai-
tól, nagyjairól címû könyvkiállítást tekinthették
meg látogatóink.

A Miskolci Városi Könyvtár hálózatát az
Internet Fiesta szervezõbizottsága kétszázezer
forint jutalomban részesítette.

Május 31-én Kaffka Margit születésének 125.
évfordulója alkalmával Porkoláb Tibor irodalom-
történész professzor tartott elõadást, ismertette a
Nyugat elsõ nemzedékéhez tartozó elsõ nagy
nõírónk életútját, fõbb mûveit. Örökségül ránk
maradt kézirataiból, fotóiból kiállítást rendeztünk.
A törzsolvasók, könyvtárosok, tanárok nagysze-
rû elõadást hallhattak.

Az ünnepi könyvhéten június 9-én Pap Gá-

bor professzor Nefelejts – emlékezetre méltó
dolgok népmeséinkrõl, csillagainkról, sorsunk-
ról címû könyvének bemutatója volt, nagyszámú
érdeklõdõ jelenlétében. A nagy sikerû elõadás-
ból sokat tanulhattak a pedagógusok. Június 20-
án Gál Sándor Madách-, József-Attila- és élet-
mûdíjas költõ, prózaíró, publicista író-olvasó
találkozóján a szlovákiai magyarság kisebbségi
helyzetébe nyertünk bepillantást. Június 21-én
Veres László, a Herman Ottó Múzeum igazgató-
ja emlékezett a névadóra születésének százhet-
venedik évfordulóján. Kár, hogy a meghívott
gimnazisták közül csak néhányan jöttek el, ta-
nulságos lett volna a tanárok és a tanítványok
számára is ez az elõadás. Az igazgató elõadásá-
ban kitért a nemrég feltárt régészeti leletre, an-
nak nemzetközi hírére és Miskolc város terveire
egy õsrégészeti parkról. Június 27-én a Felsõ-
magyarország Kiadónál publikáló Márkus Béla és
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Léka Géza író közös könyvbemutatója volt, a be-
szélgetést Serfõzõ Simon vezette.  Léka Géza Hegy-
vidéki beszéd címû regénye édesapjának történetét
dolgozza fel, megható visszaemlékezés volt az elõ-
adásban is. Márkus Béla irodalomtörténész Démo-
nokkal csatázva címû irodalomtörténeti tanulmány-
kötete egy irodalmi ízlésirányt mutat be Nagy
Lászlótól Nagy Gáspárig.  Az érdeklõdõk két érté-
kes mûrõl hallhattak, de sajnos ezúttal is hiányol-
tuk a középiskolák tanárait, tanulóit. Olvasóink és
a környezõ általános iskolák diákjai viszont nagy
élménnyel gazdagodtak.

Szeptember 12-én az internetes alkotók ünne-
pélyes díjkiosztóját tartották könyvtárunkban,
értékes elemzéseket, irodalmi alkotásokat hall-
hattunk.

Szeptember 15-én Fülöp Tibor kovácsmûvész
kiállítását Hadobás Sándor, a Rudabányai Érc-
és Ásványbányák Múzeuma igazgatója nyitotta
meg. A látogatókat elbûvölte a vasból készült

szobrok, gyertyatartók látványa. Többen rendel-
tek is a szobrokból.

Október 10-én az Összefogás a könyvtárakért
rendezvénysorozat keretében Törökné Jordán Ka-

talin, a Könyvtári Intézet oktatási osztályának
munkatársa tartott a város és a megye könyvtá-
rosai számára elõadást Miért értjük félre egy-
mást? címmel. A kommunikációról tartott pszi-
chológiai, pedagógiai jellegû elõadást mindenki
élvezte, mindannyiunkban van rengeteg kérdés,
probléma, ami megoldásra vár, ehhez adott se-
gítséget ez az elõadás.

Október az idõsek hónapja. Ez alkalommal
három rendezvényt szerveztünk. Október 14-én
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Össznyug-
díjasok Szövetsége az Õsz az egészségben, iro-
dalomban, zenében címû mûsorát láthattuk. A
könyvtár törzsolvasói, a nyugdíjas ismerõsök, ba-
rátok magas színvonalú mûsort kaptak (iroda-
lom, tánc, ének, hegedû, fuvola, gitár), a könyv-
tár egészséges életmóddal kapcsolatos könyveit
állította ki, egészségügyi tanácsadást Fodor Lász-

ló nyugdíjas klubvezetõ és Rõczey Ferencné tar-
tott. A mûsort Horváthné Pozsonyi Szilvia ve-
zette. Lenyûgözõ volt az életöröm, a játék, az
éneklés, a tánc öröme, ami áthatotta a még aktív
nyugdíjasokat, elismerésre méltó, követendõ
példa a fiatalabb korosztály számára. A fõvéd-
nök Szûcs Erika alpolgármester volt, a vendég-
látáshoz Varga László területi képviselõnk adott
támogatást.

Október 20-án nagyszülõk és unokák vetél-
kedtek, a vetélkedõt szervezte és vezette Pálfi

Erika gyermekkönyvtáros. Az érdeklõdõk egy
családias, hangulatos estén vettek részt. A há-
rom elsõ díjas könyvjutalmat kapott.
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Október 23-án az 1956-os forradalomra, a köz-
társaság évfordulójára emlékeztünk történelmi
könyvkiállítással, fotókkal, újságokkal. A kiállí-
tást a környezõ általános iskolások látogatták,
tanáraik kihelyezett történelemórát tartottak.

Október 27-én Sárközy Iván grafikusmûvész
Oválisok harmóniája címû kiállítását Hornyánsz-

kyné Kühne Katalin nyitotta meg. Közremûkö-
dött Regõs Zsolt zenetanár, Kurtág György Játé-
kok címû etûdjeit adta elõ.

November 3-án a magyar tudomány napja –
neves tudósok évfordulói alkalmával Bolyai Far-
kas és János, Irinyi János, Jedlik Ányos, Kulin
György, Lakits Ferenc, Diószegi Sámuel köny-
veibõl és folyóiratcikkeibõl rendeztünk kiállítást.
Az általános iskolások szívesen forgatták ezeket
a könyveket, folyóiratokat.

November 30-án a levéltári napok alkalmával
Virtuális séta Miskolc utcáin címmel Dobrossy

István igazgató nyitotta meg a Rózsa György által
rendezett kiállítást. A József Attila Fiókkönyvtár
archív diaanyagából, melyet munkatársunk, Fejér

Ernõ készített, szkennelték be a régi Miskolc ké-
peslapjait a levéltár munkatársai. Az elõadást a Frá-
ter György Katolikus Gimnázium és a Petõfi Álta-
lános Kéttannyelvû Iskola tanulói hallhatták. Ta-
nulságos várostörténeti elõadásában Dobrossy Ist-
ván valóban virtuális sétára hívta a tanulókat. Ez-
után már úgy járhatják be a várost, hogy emléke-
zetükbe idézhetik az elhangzottakat, ráismerhetnek
a régi képeslapok alapján az épületekre, utcákra,
terekre. A kiállítást január 2-án újra megnyitottuk,
hogy a város lakossága is meglátogathassa.

December 15-én karácsonyi koncertet adtak a
Petõfi Általános Kéttannyelvû Iskola és az Erkel
Ferenc Zeneiskola tanulói, tanárai. A gyerekek,
szülõk, nagyszülõk, óvodások tátott szájjal hall-

gatták a zenetörté-
neti elõadást, is-
merkedtek meg a
hangsze rekke l ,
egy-egy zenei mû-
fajjal. A zeneisko-
lások repertoárján
szerepelt menüett,
keringõ, gavott, spi-
rituálé, gitár-, fuvo-
la-, hegedû-, gor-
donka-, trombita-
szóló. Az általános
iskolások mûsorá-

ban fõleg karácsonyi énekek, fuvola- és gitár-
szólók szerepeltek, a tehetséges diákok igazi ka-
rácsonyi hangulatot teremtettek.

Hornyánszkyné Kühne Katalin

fiókkönyvtár vezetõ

Összevonás – Megváltás?

Összevonás. Mármint intézmény-összevonás.
Varázsszó. Futótûzként szaporodnak a könyvtá-
rak és mûvelõdési házak egyesítésével létreho-
zott öszvérintézmények. Manapság a forráshiá-
nyos, megnyirbált költségvetésû – uram bocsá’
– rosszul, átgondolatlanul gazdálkodó önkor-
mányzatok ettõl várják félresikerült gazdálkodá-
suk helyrebillentését. Szeretném tudni, van-e

olyan hely, ahol ez sikerült?

A törvények (önkormányzati, kulturális stb.)
bizony elõírnak kötelezettségeket a települési ön-
kormányzatok számára, de nem vagyok meggyõ-
zõdve arról, hogy a testületet alkotó emberek, a
választott képviselõk mennyire merülnek el ezek
tanulmányozásában, és érzik magukra nézve
kötelezõnek ezek felelõsségteljes megvalósítását.
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Minden hiány forrása a mi településünkön,
Celldömölkön, a „sokba kerülõ” intézményháló-
zat. Drága a fenntartása a bölcsõdének, óvodá-
nak, iskolának, mûvelõdési háznak, könyvtárnak
stb. Nosza, vonjuk össze, szüntessük meg, hárít-
suk a fenntartását a lakosságra, az állampolgári
jogon járó kedvezményeket csorbítsuk meg, leg-
jobb lenne, ha nem lennének (a törvények vagy
az ellátandó lakosság), akkor nem kellene telje-
síteni, nem kerülnének semmibe, s maradna ma-
gában az önkormányzat! De akkor kinek?

Minden szakmai szempont mellõzésével vá-
rosunk is ezt az utat választotta, az óvodák össze-
vonása után a közmûvelõdési intézményhálózat,
azaz a Kresznerics Ferenc Könyvtár és a Keme-
nesaljai Mûvelõdési Központ – fenntartónk ter-
minus technikusával élve – racionalizálása kö-
vetkezett.

Néhány idézet a szakértõi véleményekbõl,
mert azért õket meg kell kérdezni, csak nem
tudom, hogy minek, amikor véleményüket le-
söprik, talán el sem olvassák, vagy ha igen, akkor
nem értenék a tartalmát!

Pallósiné Toldi Márta megyei könyvtárigaz-
gató szakvéleményébõl (2005. március 23.): „Az
igényes szakfeladat ellátás magas fokú kihasz-
náltsággal és forgalmi mutatókkal társul, melyek
változása mutatja a könyvtárhasználati szokások
módosulását is (l. táblázat). Összehasonlításkép-
pen csak egy adat: 2004-ben tíz könyvtárosból
egyre Körmenden 4435, Sárváron 3302 könyv-
tárhasználat jutott. A szakmai munka eredmé-
nyességét a 2001-ben elnyert Év Könyvtára cím
is igazolja.

Az intézményi összevonásra vonatkozó elkép-
zelés adós marad a közös mûködtetéstõl várható
könyvtárszakmai, illetve gazdálkodási elõnyök
bemutatásával. […] Nem hagyható az sem fi-
gyelmen kívül, hogy az 1997. évi CXL. törvény
VI. fejezet 67. §-a szerint városokban elsõdlege-
sen önálló intézményként kell a nyilvános könyv-
tári ellátást biztosítani. […]

Mindezek alapján a Kresznerics Ferenc
Könyvtár összevonását a Kemenesaljai Mûvelõ-
dési Központtal nem javaslom. Az ellátandó né-

pességszám, a könyvtári szolgálat szétsugárzó
szemléletû megvalósulása európai normák sze-
rint is racionálissá teszi a közkönyvtári tevékeny-
ség önálló szervezetben való megvalósulását. Ki-
használtsága pedig indokolja a jelenlegi szolgál-
tatási idõtartam megõrzését.

Tisztelettel indítványozom, hogy a végrehaj-
tás elõtt a városvezetés készíttessen konkrét szá-
mításokon alapuló megvalósíthatósági tanul-
mányt, illetve gondolja át, hogy az intézményi
rekonstrukció jelenlegi terve mennyire illeszke-
dik a tervezett szervezeti változásokból fakadó
elvárásokhoz.”

Horváth György, a Megyei Mûvelõdési és
Ifjúsági Központ igazgatója véleményébõl (2005.
március 24.): „A mûvelõdési központ által ellá-
tandó közmûvelõdési feladatokat önálló intéz-
ményként jobban el tudná látni, hisz feladatai a
könyvtárétól lényegesen eltérõ szakmai felké-
szültséget és hozzáállást kívánnak. Egy olyan
fejlõdõ városnak, mint Celldömölk, jelentõs kis-
térségi közmûvelõdési feladati vannak, melynek
ellátása feltétlen kívánatos lenne, ha térségi sze-
repét erõsíteni akarja a város. A könyvtári fel-
adatellátás egy 25 000 lakosú település és kistér-
sége esetében hasonlóképpen önálló intézményi
kereteket érdemelne.

Az összevonásnak szakmai hozadéka nincs,
de gazdasági elõnyt sem hoz.

A pályázatokra feltehetõen hátrányos helyzet-
be kerülve »többet veszítenek a réven, mint nyer-
nek a vámon«.”

Skaliczki Judit fõosztályvezetõ, Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma (NKÖM) Könyv-
tári Fõosztály (2005. június 8.): „…stratégiai
jelentõségû kérdésnek tartjuk a városi könyvtá-
rak megfelelõ mûködtetésének és önállóságának
biztosítását. Az 1997. évi CXL. tv. 67. § (2)
bekezdése szerint városi könyvtárak esetében
»közös mûködtetésre csak szakmai, illetve je-
lentõs gazdálkodási elõnyök esetén kerülhet sor«.
Különösen érvényes ez egy olyan, szakmailag
folyamatosan magas színvonalon mûködõ, nagy
múltú intézménnyel kapcsolatban, mint a celldö-
mölki Kresznerics Ferenc Könyvtár. […] Isme-
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reteink szerint mindkét intézmény kiválóan tel-
jesít. …az összevonás a szakmai követelmények
szempontjából nem eredményezne elõrelépést
[…] a konkrét könyvtári-szakmai elõnyök nem
derülnek ki…

A beküldött anyagok között semmilyen gaz-
dasági számítást nem találtunk, amely igazolná
az integráció gazdasági elõnyeit.”

Nagyné Varga Melinda fõosztályvezetõ,
NKÖM Közmûvelõdési Fõosztály (2005. június
9.): „Nem látjuk kellõen alátámasztva a Keme-
nesaljai Mûvelõdési Központ megszüntetésének
megjelölt indokát. Az sem érthetõ, miért kell
mind ezt az intézményt, mind a Kresznerics
Ferenc Könyvtárat egyaránt megszüntetni, ami-
kor elegendõ lenne csak az egyik költségvetési
szervet felszámolni és a másikat átszervezni. […]
Összességében: közmûvelõdési szemszögbõl nem
látjuk jogszabályba ütközõnek a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ megszüntetését és a több-
funkciójú, új intézmény megalapítását.”

Ez az utolsó mondat kulcsmondattá vált szó
szerint idézve a város közmûvelõdési szakre-
ferense által készített elõterjesztésben, aki a
véleményeket összefoglalta (2005. június 29.):
„A Közmûvelõdési, Oktatási, Gyámügyi és
Sport Bizottság az elõterjesztést megtárgyalta.
A bizottság nem támogatja a közmûvelõdési
és könyvtári feladatellátást biztosító intézmé-
nyek összevonását, mivel azt szakmai szem-
pontok nem indokolják. Ezt támasztják alá a
közmûvelõdési és a könyvtári szakértõi véle-
mények, illetve a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma illetékes fõosztályai által meg-
küldött vélemények is. Nem bizonyított az sem,
hogy az összevonással a feladatellátás gazda-
ságosabban megoldható.”

Majd pilátusi módon, jó közszolgaként, a
testületi szándéknak megfelelõen, megtette ha-
tározati javaslatát, amely homlokegyenest el-
lenkezett a szakértõi véleményekbõl levont
konklúzióval:

Celldömölk Város Önkormányzata 2005.
szeptember 1-jei hatállyal a fenntartásában mû-
ködõ Kemenesaljai Mûvelõdési Központot és a
Kresznerics Ferenc Könyvtárat megszünteti.

Celldömölk város közmûvelõdési és könyv-
tári feladatainak ellátására 2005. szeptember 1-
jei hatállyal új, közös igazgatású, többcélú intéz-
ményt hoz létre Kemenesaljai Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár néven.

Tulajdonképpen 2004 õszétõl vajúdott a kér-
dés. Kezdetben csak informális csatornákon ér-
tesültünk az elképzelésrõl. Az integrálás szándé-
kát támasztotta alá, hogy a fenntartó egyoldalú-
an, az üzemeltetõ funkciójának, tevékenységé-
nek, véleményének figyelembe vétele nélkül,
gyökeresen megváltoztatta a közmûvelõdési és
könyvtári intézmények épületének azt a rekonst-
rukciós tervét, amellyel 420 millió forint címzett
támogatást nyert. Intézményeink fejlesztési kon-
cepcióját a februári testületi ülés napirendjérõl,
annak ellenére, hogy az elõterjesztés a testület
rendelkezésére állt, a mûvelõdési bizottság feb-
ruár 9-ei ülésén levette, s ugyanekkor hangzott
el, mintegy apropóként, az összevonás ötlete.

Tehát lett volna idõ a szakértõk által több
ízben hiányolt megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére.

Az egy külön cikket érdemelne, hogy a 2005.
július 6-ai döntés után mi történt, azaz mi nem
történt az újonnan létrehozandó intézmény –
lehetõleg minél zökkenõmentesebb – beindítása
érdekében.

Bennem számos kérdést felvet ez az eljárás.
Igaz, hogy a vezetõ dolga a fenntartónál a

szakmai és financiális érdekérvényesítés, de ha
végzett munkája, intézménye eredményes mû-
ködtetése nem elegendõ érv, akkor mivel lehet
érvelni?

A többször idézett 67. § (2) bekezdése alap-
ján „csak szakmai, illetve jelentõs gazdálkodási
elõnyök esetén” támogatná az integrációt az
ágazati miniszter, ha viszont nem támogatja, mint
esetünkben, akkor mi történik?

Ha egy bizonyos tervre elnyer egy önkormány-
zat egy címzett támogatást, akkor a kapott támo-
gatás felhasználásában mekkora szabadsággal
élhet?

Miért kerül ki egy ilyen esetben hátrányosan
a könyvtár, amikor ezerszer bizonyította, hogy
gyorsabban alkalmazkodik a világ változásaihoz,
mint a közmûvelõdési terület?

Mikor fogjuk végre tisztelni a másik ember
tudását, hozzáértését?

Tényleg van olyan ember, vannak olyan ki-
választottak, akiké a bölcsek köve?

Igaz lenne a mondás, hogy akiknek Isten hi-
vatalt adott, észt is adott hozzá?

Tovább nem sorolom. De aki tud segíteni, an-
nak köszönettel fogadom válaszát. Talán lehetne
egy kis csevegést nyitni az „összevonásról”.
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Utóirat:
A város a 2005. évet 180 millió forint mûkö-

dési hiánnyal kezdte. A költségvetési hiány le-
küzdése miatt az intézményektõl összesen 62
millió forintot vontak el a bér- és bérjellegû ki-
adásokból. Celldömölk 2006. évi költségvetési
koncepciójában foglaltak szerint a várható mû-
ködési hiány 317 millió forint, a város hitelállo-
mánya, tõketartozása 723 millió forint.

Csak egy utolsó kérdés: Mire számítsunk
2006-ban?

Bellérné Horváth Cecília

könyvtárvezetõ
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ

és Könyvtár
Kresznerics Ferenc Könyvtára

Két határ menti
könyvtáros szervezet

együttmûködésérõl

Az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete 1998
elején kezdeményezte a kapcsolatfelvételt a hor-
vát könyvtáros egyesület tagszervezetével, a HKE
Szlavóniai és Baranyai Könyvtárosok Egyesüle-
tével, melynek székhelye Eszék (Osijek), tagsá-
gát pedig a Baranya megyével is határos horvát-
országi régió, ezen belül négy megye könyvtá-
rosai adják.

A két szervezet immár nyolc éve tartó együtt-
mûködésének fontos állomása volt az elsõ (1998.
szeptember 23–24.), majd a második (2004.
október 25–26.) pécsi horvát–magyar könyvtári
konferencia, az elõzetes konzultációkat is bele-
értve.

Mindez alkalmat adott a pélmonostori (Beli
Manastir) könyvtárosokkal való kapcsolatok el-
mélyítésére is, akik – erejük és lehetõségeik
szerint – igyekeznek ébren tartani a horvátorszá-
gi magyarok könyvtári ellátásának ügyét. (A
délszláv háború nyomán kialakult népességi hely-
zet, a potenciális olvasók megfogyatkozása ép-
penséggel nem könnyíti meg a dolgukat.) Nem
hagyható említés nélkül, hogy a két könyvtáros
szervezet közti kapcsolatok létrejöttében és fenn-
maradásában jelentõs szerepe volt és van Ferenc

Mária (Marija Ferenc) könyvtárosnak, az eszéki
Városi és Egyetemi Könyvtár munkatársának, aki
mindig kész arra, hogy nyelvtudásával és szak-
mai ismereteivel rendelkezésre álljon.

A kapcsolatok intenzívebbé és intézménye-
sebbé válását jelzi, hogy – megfelelõ elõkészí-
tést követõen – együttmûködési megállapodás
született, melyet 2005. december 16-án írt alá
Emilija Pezer, a Szlavóniai és Baranyai
Könyvtárosok Egyesülete és Boda Miklós, az MKE
Pécsi és Baranyai Szervezete elnöke. Mindez an-
nak az ünnepi eseménynek a keretében történt,
melyet a horvát társszervezet megalakulásának har-
mincadik évfordulója alkalmából rendeztek az eszé-
ki Városi és Egyetemi Könyvtárban, úgyszólván a
teljes tagság (és vendégek) részvételével. Minde-
nekelõtt megnyitották az egyesület harmincéves
tevékenységét dokumentáló kiállítást, majd szemé-
lyes jellegû visszaemlékezések hangzottak el, vé-
gül idõszerû szakmai kérdésekrõl konzultáltak a
résztvevõk. (Ez utóbbi eszmecserébe a pécsi dele-
gáció tagjait is bevonták.)

Az együttmûködési megállapodásban a felek
kötelezettséget vállalnak a folyamatos informá-
ciócserére, terveik egyeztetésére és – kölcsönös
érdeklõdésre számot tartó –  programok közös
szervezésére. Vállalják, hogy saját országukban
folyamatosan figyelemmel kísérik a könyvtáro-
sokat érintõ „jogszabályokat, szakmai normákat
és egyéb elõírásokat, s tapasztalataikat a szakma
érdekeinek jobb képviselete érdekében megoszt-
ják egymással”. Ugyanakkor a maguk területén
mindent megtesznek azért, hogy „a különbözõ –
pályázati és egyéb – lehetõségek kihasználásá-
val biztosítsák a közös célkitûzések megvalósí-
tásának anyagi feltételeit”. A felek – a szorosan
vett szervezeti kompetencián túlmenõen – törek-
szenek arra, hogy „együttmûködésük elõsegítse
a két érintett régió könyvtárainak – határon át-
ívelõ – együttmûködését, valamint a nemzetisé-
gi könyvtári ellátás javítását”.

A megállapodás keretjellegû, ezért nagyon
figyelemre méltó az utolsó „passzus”, miszerint
a felek évente egyszer értékelik a megállapodás-
ban foglaltak és – értelemszerûen – a „menet
közben” elhatározott programok megvalósulását.
Egyébként minden egyes találkozás alkalmat ad az
elõretekintésre is. Jó példa erre, hogy a szóban forgó
megállapodás aláírásának alkalmából jelentette be
Emilija Pezer elnökasszony, hogy a következõ
horvát–magyar konferenciát õk fogják megrendez-
ni Eszéken, ez év októberében. Ennek mottója – a
pécsi „hagyományokhoz” kapcsolódva – ez lesz:
„Együtt a határ két oldalán”.

Boda Miklós
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Megszépült az újhegyi
könyvtár

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár X/3. sz. tag-
könyvtára 1996 szeptemberétõl áll az olvasók
rendelkezésére az Újhegyi sétány 16. szám alatt.
A 180 m2-en berendezett könyvtár alapfunkció-
ját a közel harmincezres lélekszámú lakótelep
ellátása jelenti. Mivel a Pataky Mûvelõdési Ház-
ban található a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
egyik legnagyobb tagkönyvtára, egyértelmû,
hogy az újhegyi könyvtár az itt élõk szórakozási
és tanulási igényeinek kielégítését tûzte ki célul.
Így a könyvtár állományának mintegy 60%-a
szépirodalom, bestseller, lektûr és gyermek szép-
irodalom, a többi alap- és középfokú szak- és
ismeretterjesztõ könyv. A könyvtár állománya
közel 15 ezer kötet, a könyvek, folyóiratok mellett
videokazettát, CD-t, audiokazettát, CD-ROM-ot és
DVD-t is kölcsönözhetnek olvasóink. Könyvtá-
runkban lehetõség van fénymásolásra és faxolásra
is. Heti 24 órában tartunk nyitva.

Mivel a könyvtár az itt élõk egyetlen kulturá-
lis intézményeként mûködik, arra törekszünk,
hogy a hagyományos könyvtári szerepeken felül
is szervezzünk programokat, esteket, kulturális
alkalmakat, kézmûves játszóházakat. Könyvtá-
runk évente közel ötven különféle rendezvénnyel
várja az érdeklõdõket.

Az Újhegyi Olvasókör 2004 szeptembere óta
havi rendszerességgel tartja összejöveteleit, me-
lyek témája és célja a szellem mûvelése. Vendé-
günk volt többek között Turcsány Péter költõ,
Nógrádi Gábor író, Bartos Éva biblioterapeuta,
Péterfi Rita olvasásszociológus, Berecz András

mesefa, Réz András esztéta, Nemere István író.
Kézmûves foglalkozásaink célja, hogy a

könyvtár légkörét, hangulatát játékos formában
ismertessük meg a legkisebbekkel, potenciális
olvasóinkká nevelve õket ezzel.

Könyvtárunk 2005-ben felhívást tett közzé,
melyben a kerületben élõ vagy a kerülethez va-
lamilyen módon kötõdõ írók, költõk és publicis-
ták jelentkezését kérte egy olyan kõbányai iro-
dalmi fórum megalapításához, mely hatásosan

fejtheti ki mûködését Kõbánya kulturális élete
érdekében. Máig ötven publicistát regisztráltunk,
s a társaság 2005 szeptemberében felvette a
Kõbányai Írók Asztaltársasága nevet. Összejö-
veteleiket a Kõbányai Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalának támogatásával szervezzük. A
kõbányai írók havi rendszerességgel találkoznak
a könyvtárban.

2005-ben sor került a könyvtár felújítására,
melynek során nemcsak küllemében szépült meg,
de az új, átrendezett térkialakításnak köszönhe-
tõen meg is nõtt az olvasói tér, valamint a köl-
csönzõink által használt szabadpolcos övezet.
Megteremtõdtek a technológiai váltás feltételei
is, a számítógépes kölcsönzésre, az Internet és a
különbözõ adatbázisok, elektronikus formában
(is) megjelenõ folyóiratok használatára ugyan-
csak lehetõség nyílik. A felújítás után egy kor-
szerû, esztétikusan berendezett, kellemes környe-
zetben fogadjuk régi és új olvasóinkat, ahol
igénybe vehetik a legmodernebb szolgáltatáso-
kat is anélkül, hogy nélkülözniük kellene a
könyvtár családias, meghitt légkörét.

A kerületben lévõ könyvtáraink mûködését a
kerületi önkormányzat évrõl-évre növekvõ támo-
gatási összeggel segíti.

Könyvtáravató ünnepség
Jászberényben

Szép nap volt az intézmény életében 2005. no-
vember 18., szép nap a nagy munka befejezése-
kor, amikor számos vendég köszöntötte váro-
sunkban a megújult könyvtárat. Jól esett, hogy
ennyien együtt örültek velünk, hiszen nem kis
dolog napjainkban könyvtáravatóra összejönni a
Jászság fõvárosában.

Az ünnepségen Koncz Erika, a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma helyettes állam-
titkára avatta fel az épületet és adta át a város
lakosságának. Megtisztelték rendezvényünket
jelenlétükkel a jászsági országgyûlési képvise-
lõk közül Szekeres Imre, Gedei József és Kis

Zoltán, a könyvtáros szakma jeles képviselõi
Veszprémtõl Törökszentmiklósig, a helybeli
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oktatási és kulturális intézmények képviselõi, a
felújításon dolgozó vállalkozók. Ünnepi progra-
munkat a jászberényi Harmónia Óvónõi Kama-
rakórus és Hûvösvölgyi Ildikó színmûvész elõ-
adása tette emlékezetessé.

Jászberényben a közmûvelõdési könyvtári
ellátás százöt éve, 1900 októberében kezdõdött,
egy polihisztor orvos – Oláh Gyula – több évti-
zedes, kitartó munkájának köszönhetõen. Az
intézmény viharos története során mindig a vá-
ros és a lakosság érdekeit szolgálta. Számos hely,
ide-odaköltözés „színesítette” a mindennapokat.
Nagy változás akkor történt, amikor az 1970-
ben épült lapos tetõs, abban az idõben modern-
nek mondott épületben kezdhette meg mûködé-
sét. A Városi Tanács 1965-ben megvásárolta a
zsinagóga épületét, mely a város egyik legszebb
épülete volt mûködése idején. Az eredeti elképze-
lés az épület könyvtárrá való átépítése volt, de végül
egy „kocka épület” sikeredett. A tõsgyökeres jász-
berényiek szép emlékeik között tartják számon a
lebontott zsinagógát. Sokan közülük erõs kritiká-
val illették az akkori városvezetés ez irányú dönté-
sét. Az elmúlt harmincöt év azonban nyomot ha-
gyott a „modern” épületen, elhasználódott a tetõ-

szerkezet, az állomány bõvülése pedig maga után
vonta a hely szûkössé válását.

1999-ben készült el az épület rekonstrukciós
terve. Készítõje Sáros László Ybl-díjas építész, Jász-
berény szülötte, városunk fõépítésze. Célja az volt,
hogy a felújított épület a funkcionális megfelelésen
túl valamilyen formában utaljon a régi, szép zsina-
gógára. Kérdés volt, hogy visszamenthetõ-e vala-
mi belõle. Kérdés volt, hogy a „kocka házból” a
múltjához, a funkciójához és végül a környezeté-
hez méltó architektúrát lehet-e teremteni, s miféle
eszközökkel.

A tervezõ és a könyvtárosok között jó munka-
kapcsolat alakult ki, hiszen heteken, hónapokon
keresztül segítettük egymás munkáját a cél érdeké-
ben. Több mint 400 m2 alapterület-bõvülés, az ed-
digi két szint helyett négy szint! Gondolatban már
akkor megnyíltak a lehetõségek a korszerû infor-
mációátadáshoz. Teljesen akadálymentesített köz-
épület! A kórház sebészeti pavilonján kívül nincs
másik ilyen a városban. Kerekesszékkel közlekedõ
olvasóinkat a felújítás után nem az épület elõtt kell
„kiszolgálnunk”. Õk is internetezhetnek, újságot ol-
vashatnak, válogathatnak a sokféle dokumentum
között a könyvtár falain belül.
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A következõ években az elkészült engedélye-
zési tervvel már lehetett pályázni különbözõ tá-
mogatásokra. Jászberény Város Önkormányzata
egy sikertelen próbálkozás (2000-ben) után,
2004-ben címzett támogatást nyert a könyvtár
átalakítására, bõvítésére.

A teljes költség: bruttó 333 mil-
lió forint, ebbõl a pályázat beadása-
kor 20% önrészt vállalt városunk
képviselõtestülete. A jelentõs önrész
mellett pályázatunk sikerének alapja
az a sokféle könyvtári szolgáltatás
volt, amely a lakosság rendelkezé-
sére áll már évtizedek óta. Nemcsak
városi, hanem kistérségi szinten is.

A közbeszerzési eljárás végered-
ményeként a kivitelezõi munkákat a
budapesti ROYAL BAU RT. végez-
te számos – köztük elenyészõen ke-
vés helyi – alvállalkozóval. Az épí-
tési munkálatok 2005 januárjában
kezdõdtek, és augusztusban fejezõd-
tek be.

Az ünnep kapcsán az intézmény
vezetõjétõl engedjenek meg néhány
személyes megjegyzést. Mit tett egy
ilyen nagyberuházás, felújítás során
egy üzemeltetõ, aki ráadásul nõ? A
történet hét évvel ezelõtt kezdõdött,
amikor frissen kinevezett könyvtár-
igazgatóként bekopogtam Magyar

Levente polgármester úrhoz átalakí-
tási elképzeléseimmel. Az oka pedig
az volt, hogy – már korábban is elõ-
fordult – azon az esõs õszön alapo-
san beázott a lapos tetõs könyvtár-
épület. Az elsõ meglepetés akkor ért,
amikor azt kérdezte a város elsõ em-
bere, hogyan képzelem el. A máso-
dik akkor, amikor már a fõépítész
neve is szóba került, a harmadik
akkor, amikor a fõépítész megjelent
a könyvtárban. Akkor tartottuk meg
vele az elsõ tájékozódó terepszem-
lét. Ezt követõen, azt lehet mondani,
nem volt megállás. Tervezés, pályá-
zatok készítése, tárgyalások hol a he-
lyi képviselõkkel, bizottságokkal, hol
azon könyvtárosokkal, akik már túl
voltak egy felújításon. Polgármester
úrnak csak köszönni tudom, hogy

akkor, az elsõ lépésnél egyfajta biztatást adott, s
nem küldött el az elképzeléseimmel és a beázott
épület minden problémájával együtt. Támogatá-
sáról biztosított akkor, ami azóta is tart. A közös
munka során a tervezõ személyében egy nagy
tudású, széles látókörû embert ismerhettem meg,
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aki kellõ határozottsággal, sõt azt is mondha-
tom, a jászokra jellemzõ konoksággal kezelte az
épület sorsát. Mindkettõjük hozzáállása töretlen
volt a kezdetektõl az átadásig, ami nélkül az épület
nem jöhetett volna létre. S örömmel mondhatom,
partnerként kezeltek ebben a folyamatban.

A hétéves munka során egy csapatot szeret-
nék még kiemelni és köszönetet mondani nekik.
Munkatársaimat, akik odaadással álltak a feladat-
hoz. Huszonegy kolléga az elsõ perctõl fogva
tette a dolgát. Ez nem egy-két emberes feladat
volt. Köszönöm, hogy ötleteikkel, javaslataikkal
segítettek minden munkafázisban. Köszönöm,
hogy zökkenõmentesen le tudtuk bonyolítani a
ki- és visszaköltözést, a berendezkedést, az épü-
let szépítését, csinosítását.

Számos pozitív és negatív élmény raktározó-
dott el bennem a tervezés, késõbb a pályázatok
írása, majd az építkezés kapcsán. Sokféle em-
berrel megismerkedtem, tárgyaltam, hoztam jó,
rossz döntéseket. Akkor kezdett izgalmassá vál-
ni a dolog, amikor már a költözést kellett szer-
vezni. Nem beszélve magáról az építkezésrõl,
bútorozásról, a különbözõ szerelési munkálatok-
ról. A lakosság szeme elõtt zajlott ez a felújítás.
Meg kellett küzdeni számos dicsérõ és elmarasz-
taló véleménnyel. Sokan, közöttük a kollégáim
és én is bíztunk benne, hogy nem lesz hiábavaló
az a sok éves munka, amit az ügy érdekében
végeztünk. Sok esetben szembesültem számom-
ra „bonyolult” ténnyel, a gazdasági szféra csep-
pet sem problémamentes mindennapjaival. Szá-
momra teljesen más világ. Olyankor mindig arra

gondoltam, jó, hogy
könyvtáros vagyok,
s ennek az épület-
nek a biztonságot
nyújtó falai között
dolgozhatok.

E lap hasábjain a
kollégáim és a ma-
gam nevében mind-
azoknak köszönöm
a segítséget, támo-
gatást, akik nélkül a
címzett támogatá-
sért benyújtott pá-
lyázat nem járt vol-
na sikerrel. Elsõsor-
ban a Jászság or-
szággyûlési képvi-

selõinek, a könyvtáros szakma vezetõ szakem-
bereinek, a helyi képviselõtestület tagjainak, s
bizonyára többen vannak, akikrõl nem tudunk,
mert nem tudhatunk, de segítettek.

Mi, a jászberényi Városi Könyvtár dolgozói
egy szép, megújult épületben fogadhatjuk az
érdeklõdõket 2005. november 21-étõl. Kaptunk
egy lehetõséget arra, hogy színvonalas, érdekes,
figyelemfelkeltõ munkát végezhessünk a jövõ-
ben. Rajtunk, könyvtárosokon múlik, hogy a
forma megtelik-e tartalommal. Bízom benne,
hogy megtelik! Emberközpontú könyvtárat sze-
retnénk mûködtetni Jászberényben, mely otthont
ad számos rendezvénynek, többféle lehetõséget
a tudás gyarapítására, a szórakozásra. Intézmé-
nyünk – reményeink szerint – a helybeli és a
térségben dolgozó könyvtárosok szakmai talál-
kozóhelye, a Szent István Egyetem Jászberényi
Fõiskolai Kar informatikus könyvtáros hallgató-
inak pedig megfelelõ gyakorlati helye lesz.

Szabó Jánosné Taczman Mária

igazgató
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Külhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjük

George Legrady
vizuálmûvészete
Seattle új könyvtárában

Az elmúlt évtizedben Észak-Amerika városaiban
könyvtárak sokasága épült, illetve renoválás ré-
vén öltött pazar külsõt. Az örvendetes jelenség-
rõl Luis Herrera, a Public Library Association
elnöke így beszél: „A könyvtárak a nagyvárosi
megújulás szimbólumai, a felvilágosodás fáklyái.
Egy új könyvtár a közösség büszkeségét táplál-
ja, a kultúra és az oktatás alapintézményeként
épül bele a közösségi térbe.”1

Az észak-amerikai könyvtárépítési verseny-
(láz)ban az ember csak ámul és bámul. Ebben a
ténylegesen nemes versengésben – hiszen a ha-
szonélvezõje ennek nem más, mint a mindenko-
ri használó-olvasó – az okoz örökké meglepe-
tést, micsoda érzéki és esztétikai élményt nyújtó
tereket képesek létrehozni a képzelõerõvel bõ-
ven megáldott építész-tervezõk. A bõség zavará-
ban csupán három könyvtárat idézünk fel rövi-
den, mindegyik mérföldkõ a maga nemében.

A kanadai Vancouver központjában, a Könyv-
tár téren (!) (Library Square) található a lenyû-
gözõ panorámájú Vancouver Public Library. Az
1869-ben alapított könyvtár új központi épülete
1995-ben nyílt meg, tervezõje Moshe Safdie.2

A 2006 tavaszára várható avatásánál már si-
mán csodának ígérkezõ Minneapolis Central

Minneapolis Central Library

Library3 tervezõje a híres argentin Cesar Pelli.
Elég annyit mondani róla, hogy õ tervezte a Ku-
ala Lumpur-i Petronas ikertornyokat… Az 1885-
ben alapított Minneapolis Public Library új épü-
letének tervei, leírása és képei megtalálhatók az
építész honlapján.4

A még épülõ Minneapolis Central Librarybe
egyelõre ráérünk bekukkantani – az „ügyeletes
varázs” azonban a Seattle Public Library (SPL)
2004. május 23-án megnyílt épülete, tervezõje a
holland Rem Koolhaas. Ezzel a mûvével a könyv-
tári tereket és szolgáltatásokat ihletett módon meg-
újító Koolhaas 2005-ben elnyerte a legnagyobb
nemzetközi építész-elismerést, a Pritzker-díjat.5

Seattle Public Library

Vancouver Public Library



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. január • 33

Az SPL „nappalija”:
The Norcliffe Foundation Living Room

Maradjunk most már Seattle, a Csendes-óceán-
parti város 1891-ben alapított központi könyvtárá-
nál. Minket, magyarokat némiképp felvillanyozhat
az a tény, hogy két kinti honfitársunk révén a
magyar szellem is képviselve van ebben a
hiperkörnyezetben. A könyvtár 5. emeletén talál-
ható a referensz-részleg, a Charles Simonyi Mixing

Chamber. (Ez az elnevezés – mixing chamber –
olyan térre utal, ahol a legkülönfélébb emberek ta-
lálkoznak, kavarognak, keverednek…)

A referenszpult

A tájékoztatóterem névadójáról, Simonyi Ká-

rolyról érdemes tudni azt, hogy Budapesten szü-
letett 1948-ban; a legjobb egyetemeken végzett
(Berkeley, Stanford), majd a Xerox PARC ku-
tatólaboratóriumában kifejlesztette az elsõ, Bravo

nevû szövegszerkesztõt. 1981-tõl 2002-ig a Mic-
rosoft vezetõ programozója volt, nevéhez fûzõ-
dik a Word, az Excel stb., s ma önálló szoftver-
cége van.

Egy másik budapesti születésû honfitársunk,
az 1950-ben született George Legrady az 56-os
forradalom után menekült el családjával Magyar-

országról. 2004 júliusában kapott megbízást a
Seattle Public Library igazgatótanácsától, hogy
a könyvtár mûvészi gazdagítása céljából – két
másik mûvész már futó projektje mellett – egy
elektronikus mûalkotást hozzon létre a Könyvtár
korlátok nélkül (Library Unbound) elnevezésû
mûvészi munkaterv keretében. A University of
California Santa Barbara-i campusának tanára,
Legrady Tegyük láthatóvá a láthatatlant! (Making
the Invisible Visible!) címmel alkotta meg elekt-
ronikus installációját, amely nemrégiben mûkö-
désbe is lépett – éppen a Charles Simonyi Mixing
Chamberben.

Hat nagyméretû plazmaképernyõt helyeztek
ki a referenszpult mögötti üvegfalon. A monito-
rokon nyomon követhetõ folyamat egyfajta vi-
zuális térképet rajzol arról, ami az installáció al-
címe: Amit a közösség olvas. Szemléletes vissza-
igazolása ez annak, hogy mi is az olvasók ér-
deklõdése egy adott pillanatban, mit kölcsönöz-
nek. A sajtójelentések szerint a projekt célja olyan
mûvészi munka létrehozása volt, amely Legrady
szavaival a „társadalom dinamikus természetét
tükrözi, monitorizáló jellegû tájékoztatást nyújt,
mindamellett stimuláló esztétikai élményben ré-
szesít”.6

A látványképernyõk a referenszpult mögött

A mûvészi megvalósítás mögött Legrady azon
felismerése rejlik, hogy adatból mûtárgy transz-
formálható – a könyvek kölcsönzése és a média
a könyvtárat adatcsere-központtá teszik. Az in-
formációfolyam matematikailag megfogható, sta-
tisztikai analízist lehet vele végezni, és vizuáli-
san meg lehet jeleníteni. Kulturális szempontból
az eredmény megbízhatóan tükrözi azt, hogy a
könyvtári olvasók közössége mit tart fontos in-
formációforrásnak egy adott idõszegmensben.

A képernyõkön valós idejû animált megjele-
nítést látunk, amelyet egy statisztikai algoritmu-
son alapuló program állít elõ az óránként beér-
kezõ adatokból. Az adatok a kronologikus sor-
rendben kikölcsönzött könyvek/DVD-k/CD-k/
VHS-szalagok listája. (A dinamikus megjelení-
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tés késéssel követi a kölcsönzési tranzakciót, ami
garantálja a kölcsönzõk anonimitását.) Napi át-
lagban a kölcsönzési tételek száma 36 ezer. A
könyvrekordokban szereplõ Dewey-jelzetet hasz-
nálja föl a mûvész arra, hogy követhetõvé vál-
jon, vajon mi az aktuális tematikai sláger az adott
pillanatban. Az öt plazmaképernyõn négyféle
vizualizációs téma (vagy divatos idegen szóval
’topik’) fut.

George Legrady és vizuálképernyõi az SPL-ben

Az elsõ vizuáltéma neve Statisztika. Az el-
múlt órában, illetve a reggeli nyitás óta kiköl-
csönzött könyvek és egyéb anyagok (CD, DVD)
számát vetíti ki numerikus formában. A háttér-
szín szinkronizálva van, minden órában változik
– reggel narancsszínnel kezd, délre sárgára vált
át, egy órakor zöldre, késõbb délután kékre, majd
bíborra. Ily módon színnel tudták kódolni az idõ
múlását is.

A Statisztika látványa

A napszakonként változó – itt délutáni színû –
Statisztika  (Összesített, Szakkönyvek, Szépirodalom,
Könyvformátum stb.)

A második vizuáltéma neve Lebegõ címek,
ami az elmúlt órában kölcsönbe adott mûvek
(könyvek és egyéb formátumok) címeire utal.
Ez a megjelenítés a kikölcsönzött tételek szek-
venciáját idõsíkban bontja ki lineáris ábrázolás-
sá. A címek jobbról úsznak be a képernyõre és
lassan haladnak bal felé, amíg az adott órának
az anyaga ki nem úszik a képernyõrõl. A tételek
közötti távolság az idõ függvénye, az egymás
után következõ kölcsönzések közel lesznek egy-
máshoz. A lyukak az ábrázoláson a kölcsönzési
aktivitás szünetelését jelzik. A címek színkódol-
tak: vörös a könyv, zöld a multimédiás. A kép-
ernyõn elfoglalt virtuális helyüket Dewey-szak-
jelzetük határozza meg.

A harmadik vizuáltéma a Dewey pontmátrix.
A címek osztályozási jelzetük alapján szóródnak
a képernyõn 000–999 közötti tartományban. A
pontmátrix-esõ ezt a fõ szakjelzetet hosszában
10 oszlop, függõlegesen pedig 10 kocka megje-
lenítésével hozza elõ. A kikölcsönzött tételek
címei két módon kerülnek a képernyõre: vagy
simán felbukkannak a megfelelõ Dewey-kocká-
ban, vagy az égbõl pottyannak – ha Dewey-jel-
zet nélküli, szépirodalmi anyagról van szó.A Dewey pontmátrix
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Könyvcímek sárga színbe, DVD-címek zöldbe
öltöznek, egyéb formátumok címei kékre van-
nak festve. Az animáció végére a kockák színei
tükrözik azt, hogy melyik Dewey kategóriákban
volt a legmagasabb kölcsönzés.

A negyedik vizuáltéma a Kulcsszó-térkép.A
képernyõk egyforma cellákra vannak fölosztva
balról jobbra, és a cellák színkóddal vannak el-
látva a száz Dewey alkategória szerint. Az el-
múlt órában kikölcsönzött összes cím fõ szavai
egy hosszú listába vannak rendezve. A címek-
hez tartozó kulcsszavakat a rendszer ehhez a
címszólistához hozzáadja és numerikusan rende-
zi a cím Dewey-alkategória linkjének a rekord-
jából. Aztán a kulcsszavakat egyesével „kilökik”
a színpadra, fehér vonalak mutatják a Dewey
kapcsolatokat. A kulcsszó pozíciója a színpadon
úgy van kalkulálva, hogy a Dewey alkategóriák
közé van beékelve. A kulcsszavak színe is így
van meghatározva, átlagolással. A kulcsszavakat
úgy hozzák elõ, hogy a leggyakrabban használttal
indítják. Csak azok a szavak kerülnek képernyõre,
amelyeknek minimum kilenc találata volt és leg-
alább két Dewey alkategóriában szerepelnek.

George Legrady SPL-beli munkájának elõké-
pe saját, eddig legismertebb alkotása, a párizsi
Georges Pompidou Centre-ban 2001-ben elkez-
dett Pocket Full of Memories (PFOM) mûvészi
projekt, amelynek központi témája az emléke-
zet, az archiválás, valamint a hallgatói részvétel,
interakció. A Zsebben hordott emlékek egy ins-
tallációból és egy hozzá kapcsolódó weblapból
áll. Az installáció arra szólítja fel a látogatót,
hogy egy éppen nála lévõ, tetszõlegesen válasz-
tott tárgyat beszkenneljen, majd e tárggyal kap-
csolatosan kérdéseket válaszoljon meg. A láto-
gatók ezreinek zsebébõl, tárcájából elõkerült hét-
köznapi tárgyak így szkenneléssel képernyõre ke-
rülnek, s néhány azonosító kérdéssel-válasszal –
afféle metaadattal – tágabb összefüggésbe, kon-
textusba is ágyazódnak. A kirajzolódó kétdimen-
ziós térképen a látogatóknak a tárgyhoz fûzõdõ
személyes kommentárjai is olvashatók. A PFOM
digitális objektumai és azok kulcsszavas leírása
adatként gyarapszanak, s a Kohonen-féle önszer-
vezõ algoritmus segítségével az adatok rende-
zett állapotban íródnak ki a képernyõre – a sze-
mantikai leírások által meghatározott hasonlósá-
gi jegyek alapján kerülnek egymás közelébe, il-
letve távolabbra. Elõször az adatbázis üres – de
a növekvõ látogatói bekapcsolódással és aktív

közremûködéssel
egy folyamatosan
növekvõ adatbázis
és egy erre épülõ,
a kapcsolatok alap-
ján szervezõdõ
tárgytérkép születik
meg.

Zsebben hordott emlékek

Legrady installációja 2003 tavaszán a rotter-
dami elektronikai mûvészeti fesztiválon vett részt,
2003 októberében pedig Budapestre is eljutott:
az Aura kiállításon volt látható a budapesti C3
Kulturális és Kommunikációs Központ (C3 – Cen-
ter for Culture and Communication)7 rendezésé-
ben.8 (A Zsebben hordott emlékek megvalósításá-
ban fontos szerepet kapott két hazai tervezõ,
Fernezely Márton és Szegedy-Maszák Zoltán is.)

Befejezésül: sikerült üzenetet váltanom
George Legradyval nem sokkal azután, hogy a
seattle-i installációja mûködni kezdett. Jelez-
te, hogy szívesen készítene egy ilyen könyvtá-
ri látványobjektumot szülõvárosában, Budapes-
ten is. Szerény véleményem szerint egy ilyen
mûvészi és technológiai együttes a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtárában
’szólna legjobban’.

Bánhegyi Zsolt

Hivatkozások:

1 Silver, Jon: Libraries: the next must-have amenity: From
San Diego to Nashville, central libraries are the civic
project du jour. In: djc.com: 2004. május 20.
http://www.djc.com/news/ae/11157129.html
2 A Vancouver Central Library honlapja:
http://www.vpl.vancouver.bc.ca/branches/LibrarySquare/
home.html
3 A Minneapolis Public Library honlapja:
http://www.mplib.org/
4  Cesar Pelli honlapja – a könyvtári anyagot l. Projects
> Libraries alatt:
http://www.cesar-pelli.com/flash.cfm
5 A Seattle Times fényképösszeállítása a Seattle Public
Libraryról:
http://seattletimes.nwsource.com/news/local/library/
6  George Legrady honlapja:
http://www.georgelegrady. com
7 A C3 - Kulturális és Kommunikációs Központ honlap-
ja: http://www.c3.hu/
8 A C3 által a Millenáris Parkban 2003 októberében ren-
dezett AURA: A technikai reprodukálhatóság korszaka

után címû médiamûvészeti kiállítás ismertetõjét l.:
http://aura.c3.hu/a_legrady.html#
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A szombathelyi Siker
Könyvtár hírei

2005. szeptember 22. és 24. között szakmai
továbbképzést rendeztünk Helyüket keresõ
könyvtárak közkönyvtári szerepkörben címmel
a Területi Mûvelõdési Intézmények (TEMI)
könyvtárosai részére, amelyet a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram támogatott. (Lásd Könyvtári
Levelezõ/lap 2005/11., 9. p.)

2005. október 8-án került sor a Német Ki-
sebbségi Önkormányzat könyvtárának ünnepé-
lyes átadására Szombathelyen, az önkormányzat
Rohonci utcai székhelyén. A könyvtárat Regina
Frey Könyvtár névre keresztelték, egy még élõ
idõs hölgy tiszteletére, akit 1944-ben 17 társával
a Szovjetunióba hurcoltak 17 évesen és másod-
magával tért vissza.

A szép ünnepségen a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke köszönetet mondott könyv-
tárunknak, hogy a négyezer kötetes német nyel-
vû állományt rendezte, feldolgozta és könyvtári
használatra alkalmassá tette.

2005. november 17-én délután öt órakor ke-
rült sor a Szent Márton egy fotómûvész szemé-
vel címû fotókiállítás megnyitójára, amelyet a
Szent Márton emlékhelyeit megörökítõ munkái-
ból állított össze Németh József fotómûvész. A
kiállítást megnyitotta és a képeket bemutatta
Lõrincz Zoltán fõiskolai tanár, mûvészettörténész.

2005. december 8-án könyvtárunk vendége
volt Popper Péter, aki Könyvek és kutyák cím-
mel tartott lebilincselõ elõadást a nagyszámú
közönség elõtt. A könyvtár ezzel a rendezvénnyel
zárta le A nagy könyv programsorozatát.

24 évi lelkiismeretes könyvtári szolgálat után
nyugdíjba vonult Spéder Antalné, a Közútkezelõ
Kht. könyvtárosa, aki fõállása mellett társadalmi
munkában látta el ezt a feladatot.

Kultúrpont-tanfolyam

A KultúrPont Iroda Kultúra és az Európai
Unió címû tanfolyama februárban kivételesen
kedvezõ feltételekkel, féláron végezhetõ el. A

képzés során a kulturális területen tevékenykedõ
szervezetek számára hasznos elméleti ismeretek
sajátíthatók el, melyek tovább bõvíthetõk az iro-
da speciális pályáztaíró kurzusán. A tanfolyam
idõponja: 2006. február 13–15.

Jelentkezés és további információ: Muzsik
Szilvia, tel.: (1) 413-7573, e-mail:  tovabb
kepzes@kulturpont.hu, honlap: http://www.
kulturpont.hu/eukepzes.php

Hatékony mûködés

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2005.
december 14-én tartotta év végi közgyûlését a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban, ahol a tag-
ság több mint fele megjelent.

Fodor Péter elnök tájékoztatójában hangsú-
lyozta, hogy a szövetség mind belsõ mûködését,
mind külsõ partneri kapcsolatait tekintve meg-
újult, új partneri szervezõdések alakultak. Együtt-
mûködési megállapodást kötöttek négy határon
túli szakmai szervezettel, s a szövetség ebben az
évben csatlakozott a könyvtárak és könyvtáro-
sok nemzetközi szervezetéhez, az IFLA-hoz.

Szervezetünk képviseltette magát az IFLA
oslói kongresszusán, valamint két kolléga rész-
vételét biztosította a Horvátországban megren-
dezett konferencián, mely a közkönyvtárak jö-
võjével, a kulturális értékek megõrzésével fog-
lalkozott.

Sikeresen bonyolították le az Internet Fiestát,
A nagy könyv programsorozatot, a Könyves
vasárnapot, valamint az Összefogás a könyvtá-
rakért, összefogás az olvasókért szlogennel min-
den évben megrendezésre kerülõ országos könyv-
tári napokat. Ez utóbbi ebben az évben ünnepel-
te tízéves évfordulóját.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség meg-
alakulásának tizenötödik évfordulója tiszteletére
ünnepi emlékülésre került sor Kecskeméten A

könyvtárak változó világa címmel, melyet egy
szakmai workshop követett. A résztvevõk átve-
hették az IKSZ jubileumi emléklapját.

Megújult a szövetség promóciós anyaga, ez-
zel együtt új embléma is született.
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Átdolgozásra került a szövetség mûködési
szabályzata és alapszabálya, ami a hatékonyabb
mûködést  hívatott  szolgálni. Az alapszabály
módosításait a jelen közgyûlés fogadta el.

A titkárság egy nagyon átgondolt és racioná-
lis gazdálkodást követett egész évben, a könyve-
lési feladatok kihelyezésével, valamint az admi-
nisztrációs feladatok pályázaton elnyert támoga-
tásával megtakarítást mutatnak adataink a mû-
ködési költségekben.

A felügyelõ bizottság áttekintette a nyilván-
tartásokat és azok vezetését a titkárságon. Egyes
területeken változtatásokat javasolt, melyek át-
vezetése megtörtént. Az adatbázis frissítése is
lassan befejezõdik, ez a pontos és hatékony
munkavégzést szolgálja. Ezen változtatások kö-
vetkeztében a teljes mûködési, gazdálkodási rend-
szer megújult.

A résztvevõk egyhangúlag elfogadták az el-
nökségi beszámolót, majd kisebb változtatások,

módosítások után elfogadásra került az új alap-
szabály és mûködési szabályzat is.

A 2006. év tagdíjait az alábbiak szerint fo-

gadta el a közgyûlés:

országos hatókörû intézmények: 30 000 Ft
területi hatókörû intézmények és
megyei jogú városok könyvtárai: 22 000 Ft
helyi hatókörû intézmények:
– 10 000 lakos fölötti városoknál 14 000 Ft
– 10 000 lakos alatti városoknál 11 000 Ft
– községi könyvtáraknál 2500 Ft
vállalkozói tagdíj: 35 000 Ft

A közgyûlés meghívott vendége Kenyéri

Katalin, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma Könyvtári Fõosztályának munkatársa Az

elektronikus informatikai szabadság és a könyv-

tárak címmel tartott nagyon aktuális és számos
információt „elsõ kézbõl” nyújtó elõadást.

-mi-

TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
A DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKUS KÖNYYVTÁROS

SZAKÁRA

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara a korábbi évekhez hasonlóan a 2006/2007. tanévre is
meghirdette a kiegészítõ és másoddiplomás levelezõ informatikus könyvtáros szakot, amelyre egye-
temi és fõiskolai oklevéllel rendelkezõ könyvtárosok, könyvtáros tanárok és más szakemberek jelent-
kezhetnek. A képzés költségtérítéses, idõtartama öt félév. Az utolsó szakaszban lehetõség nyílik
speciális képzésre is, könyvtár-informatikus és könyvtárostanár irányban. A végzettek informatikus

könyvtáros egyetemi oklevelet kapnak. A levelezõ képzésre jelentkezhetnek a tanár- és tanítóképzõ
fõiskolák informatikus könyvtáros szakán 2006 júniusában végzõ hallgatók is. Felvételi vizsga nincs.

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara a felsõoktatás folyamatban lévõ átalakítása kapcsán a
2006/2007. tanévre az informatikus könyvtáros alapképzési (BA) szakot levelezõ tagozaton is meg-
hirdeti, amelyre érettségi birtokában lehet jelentkezni. A képzés idõtartama hat félév, a megszerezhetõ
szakképzettség könyvtáros, a Magyar Akkreditációs Bizottság által támogatott webprogramozó szak-

irányon.
A jelentkezés módjáról, a felvehetõ hallgatók számáról és egyéb tudnivalókról a Felsõoktatási

felvételi tájékoztató 2006 címû kötetbõl és ennek kiegészítésébõl tájékozódhatnak. A hagyományos
levelezõ tagozatról a 707., az új alapképzési szakról a 277. oldalon olvashatnak. A jelentkezés
határideje: 2006. február 15. Várhatóan a nyári hónapokban pótfelvételire is lesz lehetõség. Továb-
bi részletesebb felvilágosítás a Debreceni Egyetem Informatikai Karán, illetõleg a szakot közvetlenül
gondozó Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék munkatársaitól kérhetõ.

Tisztelettel várjuk a kollégákat egyetemünkön!
Debreceni Egyetem Informatikai Kara
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MINÕSÉGMENEDZSMENT A KÖNYVTÁRBAN

Akkreditált könyvtáros-továbbképzés
AL-1002; PLM-61

Minõségmenedzsment a könyvtárban címû könyvtáros-továbbképzési programunkat a
Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság elfogadta. A programindítási engedélyt In/47/120/102/
2001. (XI.13.) Kvtár. számú határozatával megadta.  Nyilvántartási száma: 03-0098-04.

A tanfolyam célcsoportja: a könyvtárakban minõségbiztosítással és fejlesztéssel foglalko-
zó felsõfokú végzettségû munkatársak.

A továbbképzés négy, egyenként 30 órás modulból áll. Tervezett idõpontjai 2006-ban:

I.    modul –  március 6–10.
II.   modul –  május 29–június 2.
III.  modul – szeptember 18–22.
IV.  modul – november 20–24.

A modulok tantervi egységei:
I. Bevezetés a minõségmenedzsmentbe. Hazai és külföldi könyvtárak. Változások mene-

dzselése. Stratégiai tervezés. A TQM módszerei, eszközei
II. Szolgáltatásmenedzsment: szolgáltatási szintek, irányelvek, elõírások. Szolgáltatások

minõségének fejlesztése, biztosítása, értékelése. Törõdés a használókkal, igényfelmérés. Tel-
jesítménymérés és értékelés. Állománymenedzsment. Információmenedzsment I.  Információ-
feldolgozás

III. Információmenedzsment II. Információszolgáltatás. Tudásmenedzsment. Humánerõforrás
menedzsment. Szervezetmenedzsment. Gazdálkodásmenedzsment.  Marketing. Projektmenedzs-
ment

IV. A minõségmenedzsment dokumentációja. Jog, etika és minõség

A tanfolyam elõadói: Alföldiné Dán Gabriella, Barátné Hajdu Ágnes, Ramháb Mária,
Skaliczki Judit, Téglási Ágnes, Tószegi Zsuzsanna, Zalainé Kovács Éva.

A tanfolyam I. moduljának idõpontja: 2006. március 6–10.

A jelentkezés határideje: 2006. február 15.

A tanfolyam helyszíne: Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

A tanfolyam részvételi díja modulonként: 33 ezer Ft

A tanfolyam résztvevõinek száma: legalább 15, legfeljebb 22 fõ
A tanfolyamra való felvételét írásban visszaigazoljuk.
(Jelentkezési lap letölthetõ a könyvtár weboldaláról.)

További információ kérhetõ: Tanács Lászlóné Éva, oktatásszervezõ
Tel.: (76) 500-558, fax: (76) 500-570
www.kjmk.hu ; e-mail: eva@kjmk.hu
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 Pályázat az 1956-os forradalom emlékére

…egy nép azt mondta: „Elég volt”
(Találkozások, emlékek, olvasmányok 1956-ról)

címmel a Magyar Olvasástársaság pályázatot hirdet

Két kategóriában várunk írásmûveket: a 11–14 évesektõl 2–3 oldalas terjedelmû, a 15–18
évesektõl pedig 3–5 oldalnyi fogalmazásokat.

Célunk, hogy diákjaink, gyermekeink, unokáink, tanítványaink a lehetõ leghitelesebb isme-
reteket, élményeket gyûjtsék össze a XX. század legnagyszerûbb eseményérõl, s errõl maguk
összefoglalóan írjanak, beszéljenek. Hisszük és valljuk, hogy aki a múltat nem ismeri, az a
jövõt sem értheti, nem érdemli. Nemzetünk, országunk jövõje a múltból táplálkozik, arra épül,
ha az nem merül feledésbe. Ezért tehát nem válhatunk közömbössé, méltatlanná elõdeink
önfeláldozó tetteihez, szenvedéseihez, vérük hullásához. Nem tehetjük értelmetlenné tízezrek,
százezrek áldozatát!

Beszélgessetek az idõsebb generációk még elõ tagjaival! Keressetek korabeli, eredeti do-
kumentumokat, látogassatok el a nevezetes helyszínekre!

Az értékelés folyamán elõnyben részesül az egykori szemtanúk, résztvevõk személyes megszó-
laltatása, céljaik, élményeik, gondolataik, az események lejegyzése, megõrzése, közzé tétele.

A dolgozatok beérkezését legkésõbb 2006. május 30-áig, a Magyar Olvasástársaság,
Budapest OSZK 1827 címre várjuk. (A borítékon, a levélben a név és a lakcím jól olvas-
hatóan legyen feltüntetve!)

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2006. november 3-án az Országos Széchényi Könyvtárban
(közgyûlésünk keretében). A pályadíjak összege 200 000 forint értékû könyvadomány.

Eseménynaptár
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