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71 év 855 tétele
Zsolnai József-bibliográfia

Zsolnai József a XX. századi magyar pedagó-
gia meghatározó alakja. Nyelvészként és pe-
dagógusként földrajzinév-kutatással, tudo-
mányrendszerezés-tannal, pedagógiai filozófi-
ával, a kommunikációkutatásra épülõ anya-
nyelvtanítással, a képességfejlesztés lehetõsé-
geivel, a pedagógusképzés pedagógiájával és
tudománypedagógiai kutatásokkal egyaránt
foglalkozott és foglalkozik. Évek hosszas
munkájával kidolgozta – az 1985-ben alterna-
tív tantervvé vált – nyelvi, irodalmi és kom-
munikációs nevelési programot, az értékköz-
vetítõ és képességfejlesztõ iskolamodellt, és
az õ nevéhez fûzõdik az Országos Közoktatási
Intézet új közoktatás-fejlesztési koncepciójá-
nak elindítása, a pedagógus szakma megújítá-
si projektjének irányítása, valamint a tudo-
mányelmélettel alapozott pedagógiai kutató-
képzés programjának kimunkálása is. Három
szakfolyóiratot alapított, az ország számos fel-
sõoktatási intézményében oktatott, éveken át
vezette az Országos Közoktatási Intézetet,
2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia
doktora lett,  számos díjjal ismerték el mun-
kásságát.

Zsolnai József igen gazdag életmûvének be-
mutatására vállalkozott a Pannon Egyetem Pe-
dagógiai és Pszichológiai Intézetének kiadványa,
melyet Györe Géza állított össze. Mint azt a
szerkesztõ bevezetõjében írja, a neves pedagógi-
ai szakírók szakmai bibliográfiája elkészítésének
fontossága – amellett, hogy kirajzolódik belõle
az életpálya – abban is rejlik, hogy általa nyo-
mon követhetõ a neveléstudomány fejlõdése, a
szerzõk egymásra hatása éppúgy, mint fogadta-
tásuk a szakmában és a nagyközönségnél.

A 2006. október 3-án lezárt munka a neves
pedagógus nyomtatásban megjelent mûveit, va-
lamint az általa kidolgozott pedagógiai rend-
szerre vonatkozó, nyomtatásban megjelent iro-
dalmat veszi számba. Sõt, nem csupán a peda-
gógiai vonatkozású írásokat tekinti át, az

anyaggyûjtés más diszciplínákra – úgymint
könyvtártan, névtan – is kiterjedt, hiszen eze-
ken a területeken is alkotott Zsolnai József,
aki cikkgyûjteményét, publikációs jegyzékét a
szerkesztõ rendelkezésére bocsátva segítette a
színvonalas összeállítás létrehozását. A bibli-
ográfiai feldolgozás egészen pontosan 855 le-
írást tartalmaz, amelybõl 547 a szerzõi tétel.
Teljességre törekvõ személyi bibliográfia ez,
amely 71 év termését igyekszik megmutatni
egy csokorba szedve. A leírások a nemzetkö-
zileg elfogadott ISBD(m) és ISBD(s) szabvány
szerint készültek, némi rövidítéssel. A rész-
publikációk esetében az elfogadott magyar gya-
korlat a leírások alapja.

Fekete-fehér fotóval ellátott, velõs életrajz
vezeti be a kötetet, amely szerkezetileg három
fõ részbõl épül fel. Zsolnai József írásainak fel-
sorolása adja az elsõt, méghozzá az 1975 és 2005
között született önálló kötetekkel kezdve a sort.
Ezen belül idõrendben követi egymást a 39 tétel.
Amennyiben született róluk ismertetõ, úgy an-
nak a szerzõjét, címét és megjelenési adatait is
megtaláljuk a leírás végén, ugyanúgy, ahogyan a
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A bibliográfia második
felében található a Zsolnai
Józsefrõl és a Zsolnai-pe-
dagógiáról szóló írások
jegyzéke. Itt az évenkénti
növekvõ sorrenden belül
elõször a könyvek, aztán a
tanulmányok, könyvrészle-
tek, majd a folyóiratok,
végül pedig a heti- és na-
pilapok közleményei kö-
vetkeznek. Egy-egy kiad-
ványfajtán belül a szerzõi
név a rendszerezés alapja.
A 300 tételbõl álló egység
1969-tõl egészen 2006-ig
tartalmazza a tanulmány-
kötetekben, országos és vi-
déki lapokban, folyóiratok-
ban – többek között a Köz-
nevelésben, az Iskolakultú-
rában, az Élet és Irodalom-
ban, a Magyar Nemzetben
vagy a szlovákiai A Hét-
ben – megjelent cikkeket,
interjúkat, közleményeket.
A hazai szaksajtóban, or-
szágos napilapokban, vidé-
ki újságokban napvilágot
látott magyar nyelvû cik-
kek, interjúk, konferencia
elõadások sorát a témában
megjelent idegen nyelvû
írások tarkítják.

A kötet harmadik részé-
ben található mutatók –
személynév-, cím-, perio-
dika- és évmutató – segí-
tik a könnyebb eligazodást

ebben az igen-igen gazdag életmûben.
Az igényes kiadvány nélkülözhetetlen a Zsol-

nai József életmûve és a pedagógia iránt érdek-
lõdõk számára.

71 év 855 tétele. Zsolnai József-
bibliográfia. Összeáll. Györe Géza.
Pápa: Pannon Egyetem BTK Pedagógia Pszi-
chológiai Intézet (Értékközvetítõ és
Képességfejlesztõ Program Országos Köz-
pontja, Pedagógiai Kutatóközpont), 2006.
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Tóth Andrea

második fejezetben felsorolt társszerzõs kötetek
esetében is. Ez után a harmadik fejezetben Zsol-
nai József tanulmányait, cikkeit veszi számba a
szerkesztõ, aztán az interjúk, riportok következ-
nek. Utána sorakozik annak a több mint 200
mûnek a leírása, amelynek a szerkesztésében
Zsolnai József részt vett. Ebben az alfejezetben
egy-egy esztendõn belül cím szerinti besorolást
alkalmaz a szerkesztõ. Végül a Szabadalmak, a
NYIK, az ÉKP és a KÉK programok legitimáci-
ója címû fejezet zárja az elsõ nagy szerkezeti
egységet.

Magyarok is szerepelnek
az európai digitális könyvtárban

2007. április 3.

 A majdani európai digitális könyvtár elsõ
állomásaként a párizsi könyvvásáron bemutatták az
interneten elérhetõ francia–magyar–portugál digitális
könyvtárat. A digitális könyvtár az amerikai Google
világprogramjára adott európai válaszként, Jean-Joel
Jeanneney-nek, a Francia Nemzeti Könyvtár (BNF)
áprilisban leköszönõ igazgatójának kezdeményezésére
két évvel ezelõtt elindított kezdeményezés keretében
mûködik. A tervek szerint az 5-6 milliós világhálós
gyûjteménybõl az elsõ prototípuson összesen 12 ezer
mû lesz hozzáférhetõ ingyenesen: ebbõl hétezer francia,
négyezer – az Országos Széchényi Könyvtár gyûj-
teményébe tartozó – magyar és további ezer portugál
szöveg lesz. A háromszínû oldalon az olvasók
valamennyi dokumentum teljes szövegét olvashatják.
A kék, Európa jelképeként, a keresésre, a narancsszínû
a dokumentumok konzultációjára, míg a zöld a
felhasználó által megkezdett keresések raktározására
szolgál. Az oldal több kritérium – nyelv, szerzõ, cím,
megjelenési dátum – szerinti keresést tesz lehetõvé, és
a kiválasztott dokumentumon a szöveg a zoom
funkcióval a felhasználó számára legelõnyösebb olvasási
méretre felnagyítható, majd virtuális könyvjelzõvel is
ellátható. Az Europeana internetes oldal létrehozására
a BNF 2006-ban 3,375 millió euró (830 milliárd forint)
támogatást kapott, és idén a francia kulturális
minisztérium további 10 millió eurót irányzott elõ.
Ennek köszönhetõen jövõ nyártól további 100 ezer
európai kötet kerül fel a netre, s az európai államok
azt fokozatosan bõvítik. A francia–magyar–portugál
digitális könyvtár címe: http://www.europeana.eu/ 

Forrás: www.kultura.hu


