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Vendéglátónk az olvasó- és elõadóteremmel,
galériával rendkívül korszerûen, esztétikusan ki-
bõvített hajdúdorogi Mészáros Károly Városi
Könyvtár volt, mely a felújítás eredményeként
kultúrához, mûvészetekhez méltó, ideális hely-
színt biztosító intézménnyé vált.

A konferenciát a megyei könyvtár igazgatója,
Eszenyiné Borbély Mária nyitotta meg, aki üd-
vözölte a rendezvény résztvevõit és megköszön-
te  vendéglátóinknak a szakmai nap sikeressége
érdekében végzett munkájukat, fáradozásukat.

A könyvtár korszerûsítésének kezdeteirõl,
folyamatáról, megvalósításáról, valamint Hajdú-
dorog lendületes fejlõdésérõl hallhattunk Kujbus
Mihály polgármester köszöntõjében, majd Ga-
lamb Györgyné, a könyvtár igazgatója beszélt a
felújítást sürgetõ, kitartó próbálkozásokról, ne-
hézségekrõl, sikerekrõl, megvalósításról, jelen-
legi tervekrõl.

 Béres Lili, a Europe Direct vezetõje azokról
a korlátlan információszerzési lehetõségekrõl,
országhatárokat is átívelõ szolgáltatásokról tájé-
koztatott, melyeket cégük bárki, így a könyvtá-
rak számára is ellenszolgáltatás nélkül biztosít.

Szalai Gáborné, a gyõri Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár osztályvezetõje, valamint Kiss
Lászlóné, a Derecske Város Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár vezetõje a manapság oly aktu-
ális kistérségi együttmûködés lehetõségeirõl,
nehézségeirõl beszélt.

 Fótos Imréné, a balmazújvárosi Lengyel
Menyhért Városi Könyvtár igazgatója a mozgó-
könyvtári feladatellátás gyakorlati tapasztalatai-
ról számolt be.

A konferencia kiváló lehetõség volt arra, hogy
ismét meglássuk: minden könyvtárnak különbö-
zõ feltételei, lehetõségei, eszközei, fenntartói
vannak, s e különbözõségekbõl építkezhetünk,
megoszthatjuk szakmai tapasztalatainkat, sikere-
inket, nehézségeinket.

S miközben gyûjtöttük az információkat,
hallgattuk az elõadásokat, ki-kitekintettünk a
körülöttünk lévõ, meleg hangulatot árasztó fa-
lakra, a modern polcokra, a kényelmes székekre,
asztalokra, a puha szõnyegekre, az ízléses füg-
gönyökre. Ezt a meghittséget nemcsak az egyedi
tervezésû, új berendezés, a friss festékszag és a
tisztaság illata sugározta, kellett ehhez az érzés-
hez valami más is. Kellettek a hajdúdorogi
könyvtárosok, akik szeretettel, kedvességgel vár-
ták vendégeiket és osztották meg velünk az õket

ért örömöt: XXI. századi könyvtárhoz illõ kör-
nyezetben fogadhatják látogatóikat.

Mi pedig õszintén örülünk velük, gratulálunk
ehhez az óriási eredményhez és köszönünk min-
dent! Nemcsak a meleg fogadtatást, a figyelmes
vendéglátást, az elõadások utáni ebédet, a városné-
zést és az útravalóul kapott ajándékot, de legin-
kább a megerõsítést, hogy érdemes lelkesedni,
akarni.

Németi Katalin,
a téglási Városi Könyvtár vezetõje

Érték és hagyomány
a közgáz könyvtárában

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Közpon-
ti Könyvtára június 14-én negyedik alkalommal
adott otthont a Magyar Közgazdasági Klasszi-
kusok címû sorozat két új kötete – Berzeviczy
Gergely: A közgazdaságról (szerkesztette Horváth
László) és Heller Farkas: Etikai tudomány-e a
közgazdaságtan (szerkesztette Madarász Aladár)
– kiállítással és filmvetítéssel egybekötött be-
mutatójának.
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A könyvsorozatot a Budapesti Corvinus Egye-
tem Közgazdasági Elméletek Története Tanszék
indította el 2001-ben azzal a céllal, hogy a ma-
gyar közgazdasági gondolkodás legnagyobb
egyéniségeinek gondolatai jelen legyenek a szak-
mai köztudatban, és a nagyközönség számára is
hozzáférhetõvé váljanak. Kossuth Lajos, Heller
Farkas és Kautz Gyula gazdasági írásai mellett
olyan, méltatlanul elfeledett tanulmányok jelen-
tek meg, mint Bethlen Domokos Nemzeti jól-
létrõl szóló mûve, vagy Berzeviczy Gergely most
megjelenõ mûve a közgazdaságtanról.

A könyvbemutató házigazdái Bekker Zsuzsa,
a BCE Közgazdasági Elméletek Története Tan-
szék tanszékvezetõje, a sorozat szerkesztõje;
Alföldiné Dán Gabriella, a BCE Központi
Könyvtár fõigazgatója; Halász Géza, az Aula
Kiadó irodalmi vezetõje és a Heller Farkas Szak-
kollégium voltak. A díszvendégek – Berzeviczy
Etelka és Heller Tamás Farkas – itt vehették át
a sorozat új köteteinek díszkötéses példányát.
(Fotók az elõzõ oldalon!)

A rendezvényt Mészáros Tamás, a BCE rek-
tora nyitotta meg köszöntõ beszédével. Az egyes
köteteket a szerkesztõk mutatták be. A bemutató a
Heller Farkas Szakkollégium által készített, Heller
Farkas életérõl szóló film vetítésével zárult.

A sorozat minden eddig megjelent kötetéhez
készült egy emlékkiállítás, amely a szerzõk éle-
tét és munkásságát eredeti dokumentumok és a
könyvtár állományában található muzeális gyûj-

temény segítségével kívánta bemutatni. A rep-
rint kiadások mellett megtekinthetõk az eredeti-
ek is. A kiállítás megnyitójára az Evangélikus
Országos Levéltár bocsátotta rendelkezésünkre
Berzeviczy Gergely egyik, vallási kérdésekrõl
írott kéziratát.

A kiállítás szeptember 30-áig a könyvtár nyit-
vatartási ideje alatt ingyenesen megtekinthetõ,
valamint a könyvtár honlapján (www.lib.uni-
corvinus.hu) virtuális kiállítás is elérhetõ a két
közgazdász életérõl és munkásságáról.

Andrejkovicsné Tanner Tímea–Demecs Éva

Könyvtárostanárok
1958 és 1988 között
A Bod Péter Társaság könyvtárostanárai adatla-
pot postáztak a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letében Iskolai Szekciót alapító kollégáknak.
Kértük, ismerõseiknek hívják fel figyelmét mun-
kánkra.

Az iskolai könyvtárak története az iskolák tör-
ténetével kezdõdik, az újkori története 1958-ban.
Ekkor született rendelet az Országos Pedagógiai
Könyvtár (OPK) újbóli megnyitásáról. 1986-ban
alapítottak önálló szekciót az iskolai könyvtá-
rosok. Azóta, éppen a szervezeti élet következ-
tében, jól vagy legalább jobban dokumentált az
iskolai könyvtárügyünk. A gyökerekbõl, a kez-
detekrõl kevés a megmaradt információ, az 1959-

ben indult Iskolai
Könyvtárosok Tájé-
koztatója címû folyó-
irat mai napig elem-
zésre váró cikkein
kívül. Ezért határoz-
tuk el, hogy megkér-
jük mindazokat,
akik tudnak, segítse-
nek az 1958 és 1988
közötti elsõ harminc
év dokumentumainak
összegyûjtésében.

88 adatlap érke-
zett.  (Néhány el-
hunytról családta-
gok, kollégák küld-
tek anyagot.) Az
adatok mellé többen
leírták személyes


