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A könyvtárosképzés jelene
és jövõje az átalakuló

magyar felsõoktatásban

A fenti címmel rendezett 2007. április 19-én tu-
dományos ülést az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Kar Informatikai
és Könyvtártudományi Intézet (ELTE BTK IKI)
Könyvtártudományi Tanszéke, illetve annak Sza-
kos Hallgatói Érdekképviselete (SZHÉK). Az
esemény különlegessége, hogy a konferenciát az
ELTE BTK Trefort-kerti Campusának Gólyavá-
rában tartották, amelynek felújítása és átadása
néhány nappal a tanácskozás elõtt fejezõdött be.
A mintaszerûen rendbe hozott – Pecz Samu épí-
tész (akinek a nevéhez fûzõdik többek között a
Mûegyetem Budafoki úti könyvtárépületének
megálmodása is) által tervezett – épület méltó
körülményeket biztosított az ún. háromciklusú
(BA, MA, PhD) könyvtárosképzés eddigi tapasz-
talatainak és jövõbeli terveinek megvitatására, a
hallgatók, a szakma és a képzõintézmények kö-
zötti – formális és informális jellegû – párbe-
széd lefolytatására.

Dezsõ Tamás, az
ELTE BTK dékánja kö-
szöntõjében hangsú-
lyozta, külön öröm szá-
mára a tanácskozás
megnyitása, melybõl
három indokot emelt ki.
Egyrészt a kar hazai
tudományos életben be-
töltött kimagasló szere-
pe, a minõsített oktatók-
kutatók, akadémikusok
száma, az alapszakok
(BA), a tervezett mes-
terszakok (MA) és dok-
tori (PhD) iskolák, va-
lamint kutatócsoportok
páratlanul széles spekt-
ruma, a független felsõ-
oktatási rangsorokban

betöltött elsõ helye mellett fontosnak tartja és
mindenek elõtt támogatja a tudományos-szakmai
rendezvények szervezését. Másrészt kiemelendõ,
hogy a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) aktív
közremûködésével és sikeres pályázati szereplé-
sével valósult meg ezen esemény. Harmadrészt
pedig a Gólyavár, mint a Bölcsészkar frissen bir-
tokba vett épülete, sok-sok év után elsõként de-
bütál egy tudományos ülés helyszíneként. Az ese-
mény súlyát jelezte, hogy a rendezvényen meg-
jelent Borsodi Csaba oktatási dékánhelyettes és
Brenner Koloman dékáni megbízott, valamint
több kari hivatalvezetõ is.

A konferencia levezetõ elnöke és egyik fõ-
szervezõje, Stummer János, az ELTE BTK Hall-
gatói Önkormányzatának alelnöke is üdvözölte
a résztvevõket, különös tekintettel a hazai könyv-
táros szervezetek és tanszékek képviselõire. Je-
lezte, hagyományteremtõ szándékkal kívánják
útjára indítani, egy rendezvénysorozat elsõ ré-
szeként e szimpóziumot, õszre újabb ülésen vár-
ják a vendégeket. Elmondta, tervezik az elõadá-
sok kötetben való kiadását is.

Sebestyén György egyetemi tanár A képzés

átalakulásáról tanszékvezetõi szemmel címû nyi-
tóelõadásában röviden felvázolta a hazai
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könyvtárosképzés viszonyát az egyetemes és
magyar történelemhez, majd – a szaklétesítést
végzõ országos konzorcium elnökeként – az in-
formatikus könyvtáros BA szak létrehozásának
körülményeit ecsetelte. Egyértelmû sikerként
értékelte az informatikus jelzõ megmaradását a
szak nevében, ismertette az ennek érdekében, az
akkori oktatási miniszternél folytatott küzdelmet.
A professzor végül kitért az informatikus könyv-
táros MA szak akkreditálásának lényegesebb kö-
rülményeire, jelenleg is zajló folyamatára, és
aláhúzta a képzõhelyek mintaszerû együttmûkö-
dését, összefogását e munkában. A tanszékveze-
tõ megjegyezte, hogy a bolognai típusú képzés

csúcsának számító, könyvtár-
tudományi PhD (doktori) fo-
kozatszerzésre már évek óta
lehetõség van az ELTE BTK
Könyvtártudományi Tanszé-
kén, ezzel is fokozva a kar és
a tanszék hazai felsõoktatás-
ban, illetve a könyvtárosok tu-
dományos minõsítésében be-
töltött élenjáró szerepét.

Nemes László, a konfe-
rencia másik fõszervezõje,
az ELTE BTK Hallgatói Ön-
kormányzatának alelnöke Az

átalakuló magyar felsõokta-

tásról, valamint statisztikák,

jelentkezési tendenciák a-

vagy a könyvtárosképzés

helye a magyar felsõoktatás-

ban témakörben elemezte a
hazai felsõoktatásban ta-
pasztalható jelentkezési tren-
deket, illetve az ezek hátte-
rében megbújó okokat, és
részletesen idõzött a könyv-
tárosképzés adatainál. Gra-
fikonokkal alátámasztva
hangsúlyozta, az idei évtõl
szinte minden szakon csök-
kent a felvételizõk száma,
így igaz ez a könyvtáros
hallgatókra is. Kritikaként
fogalmazta meg, hogy az in-
formatikus könyvtáros BA
oktatási forma nem végez-
hetõ szakpárban, ami jelen-
tõsen hátráltatja a végzettek

elhelyezkedési esélyeit, és kedvezõtlen sok más
szempontból is.

Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok Egye-
sületének (MKE) elnöke A könyvtári szolgálta-

tások változása okán pillanatfelvételt adott a je-
lentõsebb magyarországi és nemzetközi könyv-
tári programokról, pályázatokról, tervekrõl és
eredményekrõl, átfogóan beszélt a Könyvtárellá-
tási Szolgáltató Rendszer (KSZR) és az Orszá-
gos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) sze-
repérõl, a bibliobuszok szükségességérõl, érté-
kelte a könyvtárak és a teleházak viszonyát,
egyúttal külföldi példákat is felvonultatott a
magyar könyvtárak szolgáltatásainak javítása ér-
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dekében. Öröm volt hallani a
felhasználói igények fontossá-
gának hangsúlyozásáról és az
MKE könyvtárosképzést tá-
mogató munkájáról (nem utol-
sósorban az akkreditációs fo-
lyamat során, széles körben ta-
núsított határozott és követke-
zetes kiállásáról a könyvtáros-
ság önálló szakként való meg-
maradása mellett, amiért ehe-
lyütt is külön köszönettel tar-
tozunk).

Sipos Anna Magdolna a
Pécsi Tudományegyetem
Felnõttképzési és Emberi
Erõforrás Fejlesztési Kar
(PTE FEEFI) Könyvtártudo-
mányi Intézetének egyetemi
docense Az informatikus

könyvtáros BA szak indításá-

nak tapasztalatai és az MA

szak bevezetése. Tapasztala-

tok és tervek a felsõoktatási

intézményekben címmel tan-
tárgyi szintû részletességgel
számba vette a pécsi infor-
matikus könyvtáros BA kép-
zés eddigi gyakorlati megva-
lósulását, felvázolta a dél-du-
nántúli régió képzési sajátos-
ságait, illetve hasznos aján-
lásokat fogalmazott meg a
kollégák számára. Elõadásá-
nak második felében a tanár-
nõ a konzorciális formában
készülõ mesterképzés terve-
irõl, a PTE által kidolgozott szakirányokról be-
szélt.

Ezután az ELTE BTK Könyvtártudományi
Tanszékén Tímár Péter szakközépiskolai igaz-
gató, Balogh Rudolf-díjas fotómûvész és Sebes-
tyén György tanszékvezetõ egyetemi tanár meg-
nyitójával, Koncsánszky Gyuláné restaurátor,
könyvmûves szakosztályvezetõ, Tóth Yoka Zsolt

Ferenczy Noémi-díjas grafikusmûvész rendezé-
sében kiállítás vette kezdetét Jaschik Álmos

(1885–1950) könyvtervezõ, könyvillusztrátor
tiszteletére, aki száz éve alapította meg az Ipar-
rajziskolában (a mai Képzõ- és Iparmûvészeti
Szakközépiskola jogelõdje) a – jelenleg is nagy

elismertséggel, a megjelent tanárok vezetésé-
vel mûködõ – könyvmûves szakot.

Az állófogadást követõen, a délutáni ülés Kiszl

Péter egyetemi adjunktus (ELTE BTK IKI
Könyvtártudományi Tanszék) ÜzletInfo – az

üzleti információmenedzsment elmélete és gya-

korlata a könyvtárosképzésben címû elõadásával
folytatódott. A tanszéki Üzleti információ pro-
jekt vezetõje és az informatikus könyvtáros szak
tanulmányi felelõse áttekintést adott a könyvtá-
rakkal szemben támasztott megváltozott köve-
telményekrõl, és ennek analógiájára vezette le
az üzleti információmenedzsment könyvtároskép-
zésben elfoglalt – ma már – nélkülözhetetlen
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szerepét. Többször hangsúlyozta a kereslet-kíná-
lat optimális viszonyának meghatározását az in-
formációs piacon, és bemutatta a tanszék e té-
mában kifejtett munkáját. Saját oktatási modell-
jét ismertetve részletesen szót ejtett a hagyomá-
nyos (kifutó) képzésben irányított – térítéses in-
formációszolgáltatást középpontba helyezõ –
kurzusairól, illetve a BA formában jelen lévõ
információ- és tudásmenedzsment, valamint az
MA szinten akkreditálásra kerülõ üzleti infor-
mációmenedzsment szakirányról. Beszámolt az
ösztönzésére megvalósult gyakorlati hallgatói
kezdeményezésekrõl, kiemelkedõen sikeres szak-
dolgozatokról, illetve az ezekbõl született publi-
kációkról, és befejezésül a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) által is támogatott ÜzletInfo pro-
jektre (http://uzletinfo.klog.hu) fókuszált.

A program zárásaként, az elõadók és a társ-
tanszékek további meghívott vendégeinek (Tó-

vári Judit, az egri Eszterházy Károly Fõiskola
Médiainformatika Intézetének fõiskolai tanára és
Murányi Péter, a szombathelyi Berzsenyi Dáni-
el Fõiskola Könyvtár- és Információtudományi
Tanszékének vezetõje) részvételével kerekasztal-
beszélgetés zajlott, mely igen praktikus informá-
ciókkal szolgált a jelenlévõk számára. A rendkí-
vül élénk hallgatói aktivitás eredményeképpen
felmerült kérdések közül, a teljesség igénye nél-
kül néhány: szakmai gyakorlatok szervezése és
lebonyolítása, azok helyszínei az egyes tanszé-
keken; pályakövetés (alumni) rendszerének be-
vezetése az egyetemeken, fõiskolákon a végzett
hallgatók adatainak, elhelyezkedésének monito-

rozása érdekében; pályázato-
kon való szereplések megvi-
tatása; hallgatói mobilitás,
külföldi tanulmányok, ösztön-
díjak, átjárhatóság a nemzet-
közi és a hazai tantervek kö-
zött, kreditszámítások stb.

A konferencia vitathatatlan
erõsségeként emelhetjük ki,
hogy az új típusú, ún. osztott
felsõoktatási rendszer elindu-
lása óta – tisztán hallgatói
kezdeményezésre – egész na-
pos fórumot biztosított a
könyvtárosképzésben felgyü-
lemlett tapasztalatok értékelé-
sére, felhívta a figyelmet a
munkaerõpiaci igényekre, le-

hetõséget adott az eltérõ vélemények ütközteté-
sére, a bevált gyakorlati kezdeményezések kö-
vetésének elõsegítésére, valamint szorosabbra
fonta a diákság, a könyvtáros szakma és a kép-
zõintézmények kapcsolatát. Nem elhanyagolha-
tó az a szempont sem, hogy változatos program-
pontjai révén – fõként a résztvevõk közötti kö-
tetlen beszélgetés lehetõségével – nemcsak köz-
vetlenül, hanem közvetve is megcélozta a kép-
zés színvonalának további javítását, hiszen egy
ebéd mellett vagy akár egy kiállítás megtekinté-
se közben gyakran olyan eszmecserére is sor ke-
rülhet, amelyre más körülmények között talán
nem is számíthatunk…

Kiszl Péter

Megháromszorozódik
az on-line piac
Szakmai nap a BDF Könyvtár-
és Információtudományi
tanszékén

Évek óta hagyomány, hogy a Berzsenyi Dániel
Fõiskola Könyvtár- és Információtudományi
Tanszékén mûködõ Szombathelyi Könyvtáros-
hallgatók Egyesülete (SzoKHE) tavasszal szak-
napot és konferenciát szervez a hallgatókat leg-
inkább foglalkozató kérdésekrõl. Az idei, 2007.
március 28-án tartott szaknap központi témája a
könyvtárosok munkaerõ-piaci lehetõségeinek át-
tekintése volt.
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Jó idõben és helyen vannak a mai könyvtáros
hallgatók, hiszen az információs ágazat nagy
fejlõdés elõtt áll, fogalmazott Mlinarics József,
a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ)
ügyvezetõ elnöke, az elsõ megszólaló szakem-
ber. Az informatikus (könyvtáros) szakemberek
munkaerõ-piaci lehetõségeirõl szóló elõadásában
a MATISZ vezetõje kifejtette: napjaink trendjei
a globalizáció, a technológia, a konvergencia, a
tudástársadalom, az élethosszig tartó tanulás, il-
letve az egészséges életmód kifejezésekkel jelle-
mezhetõk. A könyvtárosoknak ebben az „új vi-
lágban” egyebek mellett értéknövelõ, tartalom-
közvetítõ, -hasznosító és -közmûkezelõ, valamint
oktató szerepük van. Jó példa ezekre az Európai
Unió Leader-programja, amely új alapokra he-
lyezve a vidékfejlesztést az értéknövelt helyi
sajátosságokra alapozott iparágak létrehozását
segíti. Napjainkban ezért nem csupán a „hagyo-
mányos” munkakörökben van szükség a könyv-
tárosokra, hanem például információbrókerként
és -menedzserként is.

Magyarországon az oktatásügy még nem kö-
vette az információ megtalálásában, feldolgozá-
sában és átadásában történt változásokat, ezért a
tanítók, a tanárok és az oktatók átképzésében is
kiemelkedõ lehet a szerepük. További probléma,
hogy nem tudjuk eladni a hazai kutatásokat, de
az információs szakemberek segítségével a kis-
és a középvállalkozásokat, valamint az önkor-
mányzatokat közelebb lehet hozni az alkalma-
zott kutatásokhoz. Az informatikus könyvtáros
szakma neve hazánkban tehát jól cseng, ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy jelenleg pél-
dául a meglévõnél négyezerrel több informati-
kusra lenne szükség. „Jövõre a nyugat-európai
on-line tartalom piaca várhatóan megháromszo-
rozódik, a fogyasztói piac pedig tízszer nagyobb
lesz, de ne higgyük, hogy emiatt feleslegessé
válunk! Minél magasabb színvonalú a technikai
tudás, annál jobban igényli az ezt értéknövelten
hasznosítani képes szakembereket” – mutatott rá
az elõadó. Rövid távon azért, mert pénzt visznek
a munkahelyre, alkalmasak a vezetõi tanácsadó
szerepére, képesek orvosolni az egyedi munka-
helyi problémákat, illetve terjesztik a digitális
írástudást. A hosszú távú elvárásokról szólva
elhangzott: a könyvtárosok megteremthetik a
tananyag és a gyakorlati képzés összhangját,
terjeszthetik a foglalkoztatási gyakorlatot, szere-
pük lehet a szakmai marketingben, alkalmazhat-

ják a hálózati technológiákat és az egymással
való kapcsolattartásnak hála, ismereteik közös-
ségi tudássá válhatnak.

Egyházy Tiborné, a Pannon Egyetem (PE)
Könyvtár és Levéltárának fõigazgatója Az infor-

matikus könyvtárosok szerepe és helye az új

regionális könyvtári rendszerben címû elõadá-
sában elhangzott: az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium által 2007 és 2013 között megvalósí-
tandó Portál-program könyvtári stratégiai és fej-
lesztési céljai, hogy mindenki számára hozzáfér-
hetõvé váljanak az információk, illetve a kistele-
pülésen élõk kutatási igényeinek kielégítése ér-
dekében folytatódjon a Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszer (KSZR) program. Napjainkban ha-
zánkban az olvasók számához viszonyítva a szük-
ségesnél jóval több könyvtár mûködik, ezért a
régiók megszervezésével a könyvtári regio-
nalizációt is zászlajára tûzte a minisztérium. Az
elõadó bemutatta a Pannon Egyetem az új kihí-
vásoknak megfelelõ Regionális Virtuális Könyv-
tári Hálózatának modelljét, amelynek köszönhe-
tõen az egyetemi és a megyei könyvtár összefo-
gásával költséghatékony rendszerben kívánják
kielégíteni az olvasók információs igényeit.
„Nehéz megmozgatni a könyvtárosokat és meg-
változtatni a korábbi rendszereket, ezért a kihe-
lyezett könyvtárakat bevonjuk a hálózatba, így
az ottani szakemberek ezen keresztül vesznek
részt például a katalogizálásban és a távmunká-
ban” – hallottuk. Az új rendszert a tervek szerint
szeptemberben indítják el. Kiépítik és üzemelte-
tik a könyvtári szolgáltatásokat, az adatbáziso-
kat és a szolgáltatásokat regionális szinten építik
tovább, regionális ellátórendszert és könyvtári
módszertani központot hoznak létre, megszerve-
zik a térségi könyvtári szolgáltatásokat, részt
vesznek a regionális pályázatokban, regionális
gyakorlóhelyeket jelölnek ki, valamint összehan-
golják az elektronikus ügyintézést és a szolgál-
tatások kínálatát.

Wittinghoff Judit, a Richter Gedeon Rt. Mû-
szaki Könyvtárának vezetõje A könyvtáros és a

profit – Feladatok és az ellátásukhoz szükséges

kompetenciák egy vállalati könyvtárban címmel
egy kutatásfejlesztési tevékenységet folytató,
naprakész információkat igénylõ profitorientált
környezetben mûködõ regionális multinacioná-
lis vállalat könyvtárának munkáját mutatta be.
Elhangzott: a részvénytársaság könyvtára a vál-
lalati hierarchiában a kutatás legfelsõ szintje alatt
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helyezkedik el, és támogatói feladatokat lát el.
Feladata az információs igények gyors, pontos,
teljes körû és gazdaságos kielégítése, az infor-
mációgyûjtés és -feltárás, az információforrások
felkutatása és értékelése, illetve a felhasználó-
képzés. Ezen tevékenységek ellátásához a mun-
katársaktól naprakész tudást, a továbbképzése-
ken való folyamatos részvételt, számítástechni-
kai ismereteket, nyelvtudást és jó kommunikáci-
ós készséget, nyitottságot, marketingorientált
gondolkodásmódot és a munkában való innova-
tív és aktív részvételt várnak el.

A szakmai napon a nagy számban megjelent
érdeklõdõk a továbbiakban Zöld Annától, az
Addecco Kft. irodavezetõjétõl a különféle állás-
keresési stratégiákról hallhattak összefoglalót,
majd Szmrekovszkyné Farkas Éva, a BDF könyv-
tárának fõtanácsosa saját tapasztalatait osztotta
meg a hallgatósággal A hallgatók szakmai gya-

korlatainak szerepe az elhelyezkedésben címmel
megtartott beszámolójában.

A „hivatalos” programsorozatot tréningek
zárták: Szabó Endre az álláskereséshez ajánlott
kommunikációs stratégiákat, Thész Gábor pedig
karrierépítési tanácsokkal szolgált.

Hasonlóan a napközbeni rendezvényhez, a
napot megkoronázó szakest is sikeres volt, hi-
szen a szervezõk véleménye szerint „ennyi
könyvtáros hallgató még sosem szórakozott egy
helyen”. A vetélkedõkkel színesített összejöve-
telen hirdettek eredményt a néhány nappal ko-
rábban megrendezett Digitális erõd elnevezésû
játék kiötlõi is. A tanszék egyik oktatójának,
Ördögné Kovács Mónikának a kezdeményezése
és a könyvtár munkatársainak együttmûködése
révén „digitális erõddé” változott a fõiskola Re-
gionális Felsõoktatási Forrásközpontjának épü-
lete. Az interaktív kalandjátékon informatikus
könyvtáros hallgatókból álló csapatok vettek
részt, amelyeknek meg kellett találniuk egy kó-
dot, így szabadulhattak csak ki az erõdbõl. A
hatékony információkeresési képességet és a
könyvtári jártasságot igénylõ feladatok próbára
tették a résztvevõk képességeit. Egyebek mellett
a titkosírás megfejtése, az olvasóteremben az oda
nem illõ tárgyak utáni kutakodás, illetve a Nem-
zeti Audiovizuális Archívumban fellelhetõ tele-
vízió-mûsorban elhangzott információ megszer-
zése mind azt a célt szolgálta, hogy a játékosok
a következõ feladatra „léphessenek”, végül pe-
dig kijussanak a digitális erõdbõl. A játék sike-

rét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a szer-
vezõk a jövõben a fõiskola összes hallgatójának
meg kívánják rendezni.

Kleinhappel Miklós

Könyvtári partnerség
a felsõoktatásban

Szombathelyen május 8-án rendezték meg Vas
megye könyvtárainak, könyvtárosainak tizenhar-
madik szakmai napját, amelynek a Berzsenyi
Dániel Fõiskola múlt év novemberében átadott
Regionális Felsõoktatási Forrásközpontja szol-
gált helyszínéül. A szakmai nap témája a könyv-
tári partnerség a felsõoktatásban volt.

Az elõadások apropóját a digitalizálás elõtér-
be kerülése adta, az ezzel kapcsolatban felmerü-
lõ lehetõségeket és problémákat járták körbe a
szakemberek. Az elhangzottak felölelték az or-
szágos digitalizálási projekttõl kezdve a szerzõi
jogi kérdéseken át a már mûködõ digitális könyv-
tárak bemutatásáig a teljes problémakört. Szó
esett a felsõoktatásban zajló átalakulásokról, il-
letve a könyvtárosképzésnek az új, megváltozott
digitális környezetre, annak kihívásaira adott vá-
laszairól.

Az érdeklõdõ kollégákat Iker János, a Regi-
onális Felsõoktatási Forrásközpont vezetõje kö-
szöntötte, majd röviden ismertette a bolognai
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folyamat lényegét, hangsúlyozva az élethosszig
tartó tanulás, a versenyképesség és az ebbõl fa-
kadó innovációs készség jelentõségét. Emlékez-
tetett arra az európai uniós elvárásra, amely sze-
rint 2008 után a tagállamokban a felsõoktatási
tananyag 40%-a digitálisan elérhetõ legyen.

Pallósiné Toldi Márta, a Berzsenyi Dániel
Könyvtár igazgatója A XXI. század könyvtári

kihívása – hagyományos és/vagy digitális hozzá-

férés címmel tartott elõadást. Saját szociológiai
felméréseit, külföldi példákat és a WTO ajánlá-
sát egybevetve az „is-is” megoldást tartja elfo-
gadhatónak, kiemelte a megtartó finanszírozás,
valamint az integritást erõsítõ szakmai képzés
elengedhetetlenségét.

Az információszerzés technikai sokszínûsége,
parancsoló szükségessége kikerülhetetlenné tet-
te a kérdéskör jogi tisztázását. Szerzõi jog a

könyvtárakban címû lendületes áttekintésében
Kabai Eszter, az  ARTISJUS Magyar Szerzõi
Jogvédõ Iroda Egyesület jogásza fókuszált a
könyvtárakat érintõ jogszabályokra. Elõadása
után konkrét kérdésekre válaszolt, aktuális prob-
lémák elvi megoldásában segített.

Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK) munkatársa az országos digi-

talizálási projekt prioritásait ismertetve emberi
tartalommal töltött meg olyan, már-már unalmas,
jelmondatokká silányuló alapvetéseket, mint:

– több digitális tartalom = több használó;
– a digitális írás-

tudás mint alapkom-
petencia;

– az egész életen
át tartó tanulás;

– a kultúra és az
oktatás szoros kap-
csolata;

– esélyegyenlõ-
ség a hozzáférésben.

Hangsúlyoz ta ,
hogy a digitalizálás
komplett folyamat,
nem cél. Ennek szel-
lemében ismertette a
2007 és 2013 közöt-
ti stratégia alapelve-
it, a koordinációt, a
kiemelt programokat
és a hosszú távú ter-
veket.

A Pannon Egyetem Könyvtárából Mód Ru-

dolf, a digitális kiadó irányítója a jegyzetellátás
veszprémi gyakorlatát szemléltette. A DigiTool
elektronikus dokumentumokat tároló és szolgál-
tató program felhasználásáról kapott részletes
információt a hallgatóság.

Szintén mûködõ szolgáltatási rendszert muta-
tott be Markója Szilárd, a Kempelen Farkas
Hallgatói Információs Központ és Könyvtár ve-
zetõje. Statisztikai hivatkozásait, a könyvtár tö-
rekvéseit (XML-formátum, szoros együttmûkö-
dés a Sulinet Digitális Tudásbázissal, dedikált
hálózat kiépítése) tekintve példaértékûnek tart-
juk a munkájukat.

Murányi Péter, a Berzsenyi Dániel Fõiskola
Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének
tanszékvezetõje A könyvtárosképzés szerepe a

digitális környezetben címmel színes, személyes
hangvételû történeti áttekintést nyújtott a szom-
bathelyi képzésrõl és vázolta a tanszék terveit.

  Utolsó elõadóként Barki Katalin, a Berzse-
nyi Dániel Fõiskola Könyvtárának igazgatója
kiemelte, hogy az új épület nyújtotta lehetõsé-
gek, az infrastruktúra bõvülése egy nehéz körül-
mények között, szétszórtan mûködõ szolgáltatá-
si struktúra koncentrálását, megújítását jelentik.

  A szakmai napot bezáró Pallósiné Toldi
Márta örömét fejezte ki a részt vevõ aktív és
nyugdíjas könyvtárosok, könyvtárszakos hallga-
tók érdeklõdését tapasztalva, és felhívta a figyel-
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met a jövõ évi tanácskozás témájára, az iskolai
könyvtárak helyzetére, feladataira.

Az elõadásokat követõen került sor az új
könyvtárépület megtekintésére, konzultációkra. A
szakmai anyag összefoglalása, illetve az ese-
ményrõl készült képek elérhetõk a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Fõiskola Könyvtárának hon-
lapján: http://www.bdtf.hu/konyvtar.

Kocsis Zsoltné

Az OSZK
az ünnepi könyvhéten

Az idei ünnepi könyvhét Ráday utcai részében
hagyományteremtõ céllal az Országos Széché-
nyi Könyvtár is bemutatkozott.

Június elsején ’56-os könyvkiállítás nyílt a
Kocsiszínben, a Ráday utca 18. sz alatt, a hely-
történeti kiállítástól kölcsönkapott teremben.

A kiállításon a 2006-ban megjelent közel há-
romszáz 1956-os témájú könyvbõl mutattak be
százat, továbbá egy reprezentatív válogatást a
korabeli sajtóanyagból és az OSZK zárolt gyûj-
teményébõl másolat formájában, valamint néhány
külföldi kiadványt.

Az 1956-os hírlapok teljes gyûjteménye CD-
ROM és a Történeti Interjúk Tára által összeál-
lított 1956-os DVD is kedvezményes áron volt
kapható a könyvhét egész ideje alatt.

Megvalósult tervekrõl
és új feladatokról

Ez év május 25-én a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete Bibliográfiai Szekciója és a Pázmány

Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Bölcsészettu-

dományi Kar Könyvtára és Nyelvészeti Intézete

közös szervezésében tartották a Bibliográfiai

mûhelymunka a PPKE Bölcsészettudományi

Karon címû mûhelykonferenciát Piliscsabán.
A példaértékûen megszervezett rendezvényen

hat igényesen elkészített elõadást hallhattunk,
amelynek nagyobbik része konkrét bibliográfiai
munkálatokról szólt. Ilyen volt Dudás Anikó

egyetemi adjunktus informatikus könyvtárosnak,
a PPKE Nyelvészeti Intézete munkatársának elõ-
adása, amely Szõnyi Éva, a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának elnö-
ke, a konferencia szakmai programjának mode-
rátora és Nagy László, a kar dékánja üdvözlõ
szavai után hangzott el. Témája a PPKE Bölcsé-
szettudományi Kar publikációs adatbázisának öt
éve. Elmondta, hogy az adatbázis építésével az
intézményi és személyi tudástõke reprezentálása
és dokumentálása, valamint annak egységes szer-
kezetû közzététele és – szükség esetén – az adat-
szolgáltatás a cél. Bibliográfusi kihívásnak ne-
vezte a feladatot, mivel olyan bázist kell létre-
hozni, amely a tudománymetriai elemzések alap-

jául is szolgálhat.
Az adatbázis

történetérõl szóló
részben értesülhet-
tünk arról, hogy
2002-ben merült
fel az igény a ki-
építésére, és alapos
elõkészítõ munka
elõzte meg a mun-
ka megkezdését.
Megvizsgá l ták ,
hogy létezik-e or-
szágos koncepció,
van-e megfelelõ
szabadterjesztésû
szoftver, létezik-e
közös, távbevitelû
rendszer stb. Nem
csak az internetes
közzétételt tervez-
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ték, hanem a nyomtatott formában történõ ki-
adást is, de ez utóbbitól elálltak.

Az adatgyûjtés körével kapcsolatosan elmond-
ta, hogy a fõállású oktatók és munkatársak tudo-
mányos publikációinak adatait gyûjtik, azok
közül is csak a megjelentekét. Ugyanígy számba
veszik a recenziókat, hivatkozásokat is. Mûfaji
alsó szintnek a publicisztikát jelölték meg, ott is
a jelentõsebb ismeretterjesztõ közleményt. A
konferencia-kivonatokat nem veszik fel adatbá-
zisukba. Ezt követõen megismerkedhettünk a
jegyzék webes felületével, felépítésével is. Egy
hagyományosnak mondható mûfaji megkülön-
böztetést alkalmaznak egy-egy publikáló eseté-
ben (Monográfia; Periodikumszerkesztés; Tanul-
mányok kötetben; Tanulmányok periodikumban;
Recenzió, kritika, ismertetés; Fordítás; Egyéb).

Többszintû kereshetõségre van lehetõség,
megoldott az adatszegmentáció és az adatkap-
csolatok problémája. Egy-egy tétel az egyértel-
mû beazonosításhoz szükséges adatokat tartal-
mazza, így adott esetben ISBN vagy ISSN szá-
mot is. Tárgyszórendszer is tartozik az adatbá-
zishoz, míg a kulcsszavakat a mû címeinek sza-
vaiból nyerik. Számos „mûhelytitokba” is be-
avatta a hallgatóságot. Így hangsúlyozta: a más
adatbázisból nyert listák esetében nagy fontos-
sága van a kézi szerkesztésnek is az adatok egy-
ségesítése érdekében. A szokásos leírástól több-
ször el kellett térni (pl. elsõ három szerzõ elve,
közremûködõk kérdése stb.). Az adatbázis rész-
letes felépítésének ismertetése után megismer-
hettük a számadatokat. Eddig a gyûjteményben
10 394 publikációs tétel szerepel 229 közlõtõl.
A közlõ periodikumok száma 229.

A tervekrõl szólva elmondta,
hogy több alrendszert, több bibliog-
ráfiai síkot megkülönböztetni képes
szoftverre van szükség, és megfon-
tolandó az önadatbevitel lehetõsége
is. El kell készíteni a kifinomultabb
és automatizált statisztikai kereszt-
metszeteket. Integrálódni kell a kari
webportálhoz, kapcsolatot kell kiépí-
teni a „nagy” bibliográfiai adatbá-
zisokhoz (pl. Magyar Nemzeti Bib-
liográfia), kialakítandó az e-gyûjte-
mény (pre-print, post-print stb.)

A következõ elõadó Maczák Ibo-

lya könyvtáros, irodalomtörténész,
doktorandusz volt, aki a Pázmány

Péter bibliográfia (Pázmány Péter bibliográfia
1598–2004. Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
2005.) módszertani kérdéseirõl beszélt. Az elõ-
adás apropóját az adta, hogy Adonyi Judit szer-
zõtársával elkészítették az új Pázmány-bibliog-
ráfiát, amely kb. háromszor annyi tételt (1150)
tartalmaz, mint az 1987-ben Polgár László által
elkészített jegyzék. Tulajdonképpen e munka
folytatásának és pótlásának tekinthetõ a kiadvá-
nyuk. A bibliográfia készítésének menetét ismer-
hettük meg elõadásából. A teljességre törekvõ
jegyzék három részre tagolódik: 1. Pázmány Péter
mûvei, 2. Pázmányról szóló irodalom, 3. Mutatók.

Harmadiknak Guitman Barnabás történész,
egyetemi tanársegéd, doktorandusz megtartotta
az erzsébetvárosi (Dumbraveni, Románia) ör-

mény katolikus plébániatemplom könyvtárának

feldolgozásáról szóló elõadását. A gazdagon il-
lusztrált, alapos ismertetõbõl megtudtuk, hogy
2002-ben kezdték a 2200 kötetes, igen elhanya-
golt állapotban lévõ könyvtár felmérését és fel-
dolgozását. A munka még nem fejezõdött be,
jelenleg rendezik a fénymásolt címoldalakról
elkészített leírásokat, amelyeket Excel táblázat-
ba rendeztek.

Õt követte Õsz Ferenc történész, egyetemi
tanársegéd, doktorandusz, aki a magyar ókortu-

domány elektronikus bibliográfiájáról beszélt.
Megtudhattuk, hogy az ókortudomány olyan,
nemzetközileg mûvelt tudomány, amely leírásá-
nak nyolcvan százaléka az interneten megtalál-
ható különbözõ adatbázisokban. A magyar hely-
zet kicsit más, maga a diszciplína pontos meg-
határozása is várat magára.
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Célul az eddig nyomtatásban megjelent ma-
gyar ókortörténeti bibliográfiáknak egy – ellen-
tétben a külföldi adatbázisokkal – ingyenesen
használható gyûjteményben való összegyûjtését
és bevitelét tûzte ki. Az adatbázis már használ-
ható, és a http://luna.btk.ppke.hu internetcímen
tölthetõ le.

Ugyancsak érdekfeszítõ témát járt körül Tu-

sok Péter történész, egyetemi docens, aki A va-

tikáni magyar kutatások bibliográfiája – lehetõ-

ség és feladat címmel tartott elõadást. A vatiká-
ni levéltárakkal kapcsolatos irodalom a XX. szá-
zad elejére átláthatatlanná vált. Volt egy elkép-
zelés, hogy nemzetközi bibliográfia fog készül-
ni, de ez a projekt nem valósult meg. A Vatikáni
Levéltár fondjainak jegyzékét az 1960-as évek-
ben kezdték megjelentetni (Bibliografia dell’
archivio Vaticano), és 2001-ig nyolc kötetet adtak
ki. A vaskos kötetek nehezen használhatóak, nin-
csenek tematikus rendbe szedve. Magyar adat
csak elvétve szerepel bennük.

Elképzelése szerint a vatikáni magyar kuta-
tások bibliográfiája három korszakra lenne ta-
golva: 1. 1914-ig, 2. 1918–1944, 3. 1945–1997.
Fontos kiadványnak tartja, mivel így elkerül-
hetõ lenne a már elvégzett kutatások megis-
métlése.

A szakmai rész utolsó elõadója ismét Du-
dás Anikó volt, aki a tulajdonnévterek kérdé-
sérõl szólt Egy névjegyzék-projekt (ACOLIT)

ürügyén: a tulajdonnévterek kérdése. A bibli-

ográfusi feladat és a lehetõségek (WEB 2.0?)

címmel. Megtudhattuk, hogy az ACOLIT az
Olasz Egyházi Könyvtárosok Egyesülete kiad-
ványa, a Katolikus szerzõk és liturgikus mû-
vek jegyzéke az alcíme, és három kötetben
jelent meg 1998 és 2004 között. Az elõadás
számos példával illusztrálta a kötet tartalmát
és felépítését. Egyik feladat lenne a kötetek-
ben szereplõ adatok honosítása, kiegészítése.
A tulajdonnévterek kérdésének megoldásához
két bibliográfusi feladat adódik: 1. névtárak/
névterek igénybe vétele; 2. névtárak/névterek
építése. Létezik az Országos Széchényi Könyv-
tárban névindex több mint félmillió névvel. Az
elõadó szerint nagy szükség van a Nemzeti
Névtér felállítására és a meglévõ autonóm
rendszerek névállományának integrálására.
Ugyanígy fontosnak tarja a névtér szakértõi
mûködtetésére és a névterek W2-es technoló-
giákkal történõ gazdagítására.

A folytatásban a Stephaneum épület Audi-
torium Maximumjában Tusor Péter kari orgona-
felelõs rövid orgonakoncerttel kedveskedett a
jelenlevõknek. Ezt követte Nagyné Ladányi

Mária könyvtárvezetõ ismertetõje. Végezetül a
campus szebbnél szebb épületeivel ismerkedhet-
tek meg a résztvevõk.

Györe Géza

In memoriam Rády Ferenc
(1942–2007)

Rády Ferenc szenvedélyesen szerette az életet.
Ez az életszeretet adott erõt betegsége utolsó
szakaszának türelemmel történõ elviseléséhez is.
Életének 65. évében, 2007. május 16-án fejezte
be földi pályafutását.

Különleges és színes életutat járt be. Fiatal
korában vonzotta a mûvészet, különösen a balett
világa. Hasonlóan vonzódott a reáltudományok
iránt is. Felmerült annak a lehetõsége is, hogy
állatorvos lesz. Életpályája azonban más fordu-
latot vett. De ez a kettõs kötõdés a mûvészetek-
hez és a reáliákhoz egész életútján végigkísérte.
Érzékeny volt a szépre, és megõrizte különleges
érdeklõdését a zene iránt. Tudott szenvedélyes
és kirobbanó lenni. Vállalta és kimutatta tempe-
ramentumos természetét. De mindemellett meg-
õrizte az élet reális viszonyai iránti érdeklõdését
is, hatékonyan tudott bonyolult kérdések között
eligazodni és a problémákra megoldást találni.
Ez a tulajdonsága volt késõbbi szakmai sikerei-
nek egyik záloga.

Könyvtárosként a legkülönbözõbb beosztások-
ban dolgozott, és szinte minden lépcsõfokot
bejárva, végül az Országos Széchényi Könyvtár
általános fõigazgató-helyettese lett. Õszintén ér-
dekelte a könyvtárosi tevékenység minden vo-
natkozása. Különleges és gazdag szakmai életút-
jának csak fõbb állomásai villanthatók fel e meg-
emlékezés keretei között.

1966-tól 1985-ig az Országos Mûszaki In-
formációs Központ és Könyvtár (OMIKK)
munkatársaként, osztályvezetõjeként, majd
1985-tõl megbízott fõosztályvezetõjeként te-
vékenykedett. Rády Ferenc szívesen és nagy
hozzáértéssel foglalkozott igazgatási és szer-
vezési feladatokkal. Ezért kapott meghívást az
Országgyûlési Könyvtárba, ahol igazgatási osz-
tályvezetõ lett, amit 1986. januárjától 1994.
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márciusáig töltött be. Érkezése mindnyájunk
számára érezhetõ pezsgést hozott könyvtárunk-
ba. Számos olyan dologhoz értett és olyan
problémákat oldott meg nagy hozzáértéssel,
amelyek másoknak nyûgöt és tehertételt jelen-
tettek. Lelkesen foglakozott szervezéssel, a
munkaszervezet mûködési rendjének kidolgo-
zásával, különbözõ mûszaki, beruházási mun-
kák irányításával, technikai eszközök beszer-
zésének elõkészítésével és lebonyolításával.

Elsõként kell megemlíteni, hogy korábban
könyvtárunkban nem létezett igazgatási osztály,
tehát ennek kialakítása és mûködtetése úttörõ jel-
legû feladat volt. Jól jellemzi ennek a munkának
a sikerét, hogy az Országgyûlési Könyvtárban
töltött idõ alatt egymás után három fõigazgató is
elismerte tevékenységét, és igazgatási osztály-
vezetõként igényt tartott munkájára.

1988-ban az egyik fõ szervezõje volt a Jogi
Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (IALL) nagy
sikerû budapesti konferenciájának, melynek fõ
helyszíne könyvtárunk volt.

Az Országgyûlési Könyvtárban eltöltött éve-
inek legfontosabb jellemzõje azonban mégis az,
hogy ez az idõszak történelmi jelentõségû volt a
könyvtár életében. 1990. október 25-én Szabad
György házelnök és Andrásfalvy Bertalan mû-
velõdési és közoktatási miniszter megállapodást
kötött, hogy „helyreállítják az Országgyûlés és
az Országgyûlési Könyvtár történelmileg kiala-
kult szerves kapcsolatát”. Ez az egyszerû mon-
dat azonban hatalmas kihívást jelentett igazgatá-
si és szervezési szempontból is. A könyvtár át-
helyezése a Mûvelõdési és Közoktatási Minisz-
térium közgyûjteményei közül az Országgyûlés
intézményrendszerébe rendkívül bonyolult és
szerteágazó feladat volt. E folyamat végig-
vitelében Rády Ferencnek múlhatatlanul fontos
szerepe volt. Agilis, határozott fellépése, kon-
cepciózus gondolkodása és kitûnõ tárgyaló-
készsége számos nehézséget elhárított ennek az
unikális feladatnak a lebonyolítása során. Az
elõzõ ügy nagyságrendjéhez nem mérhetõ, de az
Országgyûlési Könyvtár raktározási gondjainak
megoldásában mégis jelentõs szerepet játszó új
könyvraktár kialakításának menedzselését is õ
végezte. A 120-130 ezer kötet befogadására al-
kalmas korszerû raktár átadására 1992-ben ke-
rült sor.

1994 áprilisa óta dolgozott az Országos Szé-
chényi Könyvtárban. Fõosztályvezetõként a

kötelespéldány-szolgálatot, a nemzetközi kiad-
ványcserét, a könyvtárközi központi szolgáltatá-
sokat (könyvtárközi kölcsönzés, központi kata-
lógusok, tárolókönyvtár), késõbb a nemzeti
könyvtár gyarapítási tevékenységét is magában
foglaló Dokumentumellátó Fõosztály munkáját
irányította, majd 2000. március 1-jétõl az OSZK
általános fõigazgató-helyettesévé nevezték ki.
2005-tõl õ volt a nemzeti könyvtár tájékoztatási
igazgatója is.

Az igazgatási tevékenység mellett örömmel
és szívesen tanított. Különösen foglalkoztatta az
olvasószolgálati munka, a tájékoztatási tevékeny-
ség. Ezt az érdeklõdését és szaktudását a
könyvtárosképzésben is kamatoztatta. Nagy sze-
retettel tanított 1980 óta. Tanítványai is kedvel-
ték, lelkesíteni tudta õket. Legendákat meséltek
óráiról, ahol kitûnõ hangulatban kalauzolta hall-
gatóit a tájékoztatási szakma legújabb ismerete-
inek birodalmába. Soha nem volt távolságtartó
„Tanár Uras”. Rendszeresen járt tanítványaival
sörözni.

Rády Ferenc országosan ismert könyvtáros
volt. Sokan megismerték a negyedszázados ok-
tatási tevékenysége révén, de ismerték a könyv-
tári közéletben betöltött rendkívül aktív sze-
repvállalása miatt is. Számos alkalommal vett
részt különféle könyvtári tárgyú jogszabályok
elõkészítésében. A Magyar Könyvtárosok
Egyesületében különbözõ választott vezetõi
posztokat töltött be, és megannyi szakmai ren-
dezvényen szerepelt elõadóként az ország kü-
lönbözõ pontjain.

Szakmai munkássága elismeréseként 2003.
augusztus 20-a alkalmából Szinnyei József-díj-
ban részesítette Hiller István, a nemzeti kulturá-
lis örökség minisztere.

Rády Ferenc szenvedélyesen szerette az éle-
tet. Örömmel mesélt családjáról, három rajongá-
sig szeretett unokájáról, a csobánkai nyaralóban
végzett különféle házimunkákról, egy kiváló
opera-elõadásról, egy új selyem nyakkendõrõl,
de akár egy fogadáson felszolgált, delikát étel-
költeményrõl is.

Utolsó találkozásunkkor már nagybeteg volt.
Várbéli irodájában váltottunk néhány mondatot
az Országos Könyvtári Kuratórium elõtt álló
feladatokról, majd családjára terelte a szót: „Jön-
nek az unokáim, sütni fogok nekik!” Felragyo-
gott a szeme, és elmosolyodott.

Redl Károly
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Olvasni
(még mindig) jó!

A téglási Városi Könyvtár és Közmûvelõdési
Intézmény az idén is irodalmi pályázat összeál-
lításával, meghirdetésével próbálta népszerûsíte-
ni az írókat és könyveiket, az olvasás élményét
a téglási gyermekek körében.

Az olvasónapló feladatainak középpontjába
rendszeresen olyan magyar írók életét, gyerme-
keknek szóló mûveit állítjuk, akiket az aktuális
évben születésük kerek évfordulója alkalmából
is köszönthetünk.

Békés Pál, Csukás
István, Janikovszky
Éva, Lázár Ervin után
ebben az évben a hat-
vanadik születésnapját
ünneplõ Nógrádi Gábor
munkásságáról, köny-
veirõl, szereplõirõl kap-
tak a részt vevõ alsó, il-
letve felsõ tagozatos
gyermekek feladatokat.

Örömmel mondhat-
juk, hogy a pályázaton
részt vevõk nagy száma
ismét bizonyította: a
gyerekek igenis szeret-
nek és akarnak olvasni,
érdekli õket a könyv, az
írás és a szerzõ szemé-
lye, élete is. Ezért vált hagyománnyá nálunk a
vetélkedõ eredményhirdetésének, díjkiosztó ün-
nepségének összekötése az íróval való szemé-
lyes találkozás, beszélgetés lehetõségével.

A 2007. május 9-én 15 órakor kezdõdött díj-
kiosztó ünnepség vendége Nógrádi Gábor író
volt, aki rendkívül élvezetes, vidám, közvetlen
hangulatú író-olvasó találkozó keretében mutat-
kozott be téglási kis olvasóinak, majd adta át az
olvasónapló nyerteseinek a kiadója által felaján-
lott ajándékkönyveket.

Köszönjük Nógrádi Gábornak az élményt, a
nyerteseknek pedig szívbõl gratulálunk!

Az alsó tagozat helyezettjei:

I. díj: Major Lilike 3. b és Sikula Renáta 4. c
II. díj: Kántor Veronika és Szabó Renáta 3. c,
Hordozó Tünde 4. c
III. díj: Karap Szabina és Kiss Vivien 4. c

A felsõ tagozat helyezettjei:

I. díj: Szabó Beáta és Szabó Edina 5. a,
Kozák Zsuzsanna és Macskin Dóra 6. b
II. díj: Csapó Andrea és Nagy Bernadett 5. a
III. díj: Csizmár Annabella, Szemán Flóra és Tóth

Tünde 5. b
Németi Katalin

Gyermekszínjátszók
találkozója Tégláson

Régi álmunk vált valóra, amikor 2007. május
13-án, vasárnap délelõtt gyermekszínjátszók cso-
portjai népesítették be a téglási mozi épületét.

A Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intéz-
mény által szervezett „Bóbita” amatõr gyermek-

színjátszó találkozó meghirdetésével célunk egy-
részt a környezõ településekkel, azok színjátszó
csoportjaival való ismerkedés, illetve a már
meglévõ baráti kapcsolatok elmélyítése, egymás
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munkájának, fejlõdésének nyomon kö-
vetése volt, a tapasztalatcsere; másrészt
a gyermeknap közeledtével szerettünk
volna örömet, kikapcsolódási, szórako-
zási lehetõséget biztosítani a családok
gyermek és felnõtt tagjai számára.

A bökönyi, nyírbátori, téglási és
újfehértói csoportok színes, élveze-
tes mûsorral ajándékozták meg kö-
zönségüket, ötletes megoldásokkal
sûrítve tizenöt perces elõadásokba
egész kötetnyi történeteket.

Így tapsolhattunk a bökönyi szín-
játszóknak a Tábori pillanatképek

címû darab vidám jelenetei közben
(mûvészeti vezetõjük Mendler Mó-

nika); a nyírbátori csapatnak a szó-
rakoztató Lúdas Matyi-feldolgozást
látva (mûvészeti vezetõjük Márton Il-

dikó); a téglásiaknak a Twist Oliver

rendkívül ötletesen színpadra vitt vál-
tozatát élvezve (felkészítõ tanáruk
Horváth Judit drámapedagógus); az
újfehértói színjátszóknak a Hamupipõ-

ke szívmelengetõ elõadását követve (ve-
zetõjük Habdák Szilvia pedagógus).

Köszönet a rendezvényt támogató
intézményeknek, cégeknek, hogy fel-
ajánlásaikkal segítették a találkozó
megvalósítását: Téglás Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala,
Kárándi Imréné (téglási Membrán
Üzletház), Kemecsei Csaba (Piac
Ételbár), Rezes Csaba kereskedõ,
Sigér Klán Kft. Külön köszönet a
téglási II. Rákóczi Ferenc Általános
és Mûvészeti Iskola vezetõségének és
munkatársainak, hogy a rendezvény
idejére rendelkezésünkre bocsátották
az iskola tantermeit.

Reméljük, hogy a találkozón fel-
lépõ gyermekek, az õket koordináló
mûvészeti vezetõk, drámapedagógu-
sok, kísérõk, valamint minden ked-
ves vendégünk jól érezte magát ná-
lunk, hogy kellemes élményekkel tá-
vozott és jövõre, a „Bóbita” gyermek-
színjátszó találkozó következõ rendez-
vényén is megtisztelnek bennünket je-
lenlétükkel, figyelmükkel.

N. K.



16  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. június

E-könyvtárE-könyvtárE-könyvtárE-könyvtárE-könyvtár

Újraéledhet
egy letûnt városrész,
a budapesti Tabán?

A kérdésre egyértelmû igennel felel a Tabáni
Füzetek 4. szában olvasható összegzés (Az üveg-
lemeztõl a CD-ig), amelyet Pajor Ildikó, a Bu-
davári Mûvelõdési Ház Tabán Helytörténeti Ki-
állításának vezetõje, a Tabán Társaság elnöke
írt. A füzet teljes terjedelmét egy bizonnyal vi-
lágviszonylatban is újszerû ötlet megvalósulásá-
nak szenteli: elkészült a mintadarabja annak a
fejlesztési munkának, amely révén virtuális sétát
tehetünk a több mint hetven éve lebontott Ta-
bánban. Rendkívül gazdag fénykép-, festmény-
és grafikaanyag maradt ránk a lebontásra ítélt
városrészrõl. Ez adta az ötletet és a megvalósítás
egyik alapját is, hogy régi térképekre felfûzve
felidézhetjük a városrész utcát, tereit, házait, ud-
varait, cégéreit, mindennapjait, vagyis: legalábbis
virtuálisan újra felépülhet a Tabán!

Megkezdõdött a szerzõi jogdíjjal nem ter-
helt (mert egyelõre nincs támogató, aki ezt fi-
nanszírozná) fényképek, képeslapok szken-
nelése, digitalizálása és adatbázisba szervezé-
se, miközben már régebb óta ké-
szül a Tabán digitális térképe.

Mintegy 1200 felvétellel megala-
pozódott a Budavári Mûvelõdési
Ház Tabán Helytörténeti Kiállításá-
nak digitális adatbázisa, elkészült a
Tabánt három idõszakában (1875–
1900, 1900–1935 között és a jelen-
ben) megmutató digitális térkép,
végül egyelõre közel 200, tema-
tikusan válogatott kép térképre ke-
rülésével virtuális sétát tehetünk a
hajdani tabáni utcákon, kapualjak-
ban, életképek, cégérek, képeslapok
nézegetésével ízelítõt kaphatunk a le-
tûnt városrész világából. A  fotók
nézete is érzékelhetõ a térképen, és
sötétedõ kék sávok jelzik a hely képi
lefedettségét. (Mondhatnánk: akkor

láthatjuk majd egészben a Tabánt e virtuális térké-
pen, ha mindenütt csak kék színt, és minél söté-
tebb kéket látunk.)

A megalakulásának ötéves évfordulóját ün-
neplõ Tabán Társaság május elején sorra került
éves közgyûlésére érkezõ tagjai és a sajtó né-
hány képviselõje láthatták az eddigi munkát
összegzõ cédét, és olvashatták a Budavári Ön-
kormányzat támogatásával megjelenõ Tabáni Fü-
zetek 4. számát, amely az alkalomhoz kötõdve a
Virtuális Tabán címet kapta.

A térképeket az ELTE térképész szakának
tavaly diplomázott hallgatója, Lenkei Ákos ké-
szítette, aki megtartva e témában is a Tabánhoz
kötõdését, térinformatikából készül doktori fo-
kozatának megszerzésére. Az adatbázis kidolgo-
zása Fejõs László nevéhez fûzõdik, aki az Or-
szágos Széchényi Könyvtár fõmunkatársa. Ez az
adatbázis kettõs szerepkörû. Egyrészt a térképre
applikálást szolgálja, másrészt sokoldalú vissza-
kereshetõséggel a múzeumi anyagot tárja fel.

A képen az 1870-es évekbeli Marek-féle térképmû

egy részlete látható.

Az e térképtáblákon ábrázolt sûrû és részletes

magassági ponthálózat  a Tabán-rekonstrukció kulcsa.
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hogy az adatbázisba, majd a térkép megfelelõ
helyére kerüljenek.

A Tabáni Füzetek 4. száma és a cédé a mú-
zeumon (címe: 1013 Budapest, Döbrentei utca
9.) kívül a Litea könyvesboltban (1014 Bp., Hess
András tér 4.) is kapható. (f.l.)

A HUNGARNET
Egyesület közgyûlése

A magyarországi kutatói hálózat nemzetközileg
is ismert, elfogadott neve („HUNGARNET”) a
HUNGarian Academic and Research NETwork

elnevezés rövidítésébõl adódik.
A HUNGARNET Egyesület a Nemzeti Informá-
ciós Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program al-
kalmazói körébe tartozó felsõ-, és középfokú
oktatási intézmények, akadémiai és más kutató-
intézetek, közgyûjtemények – könyvtárak, levél-
tárak, múzeumok – társadalmi szervezeteként
képviseli a tagok (tagintézmények és személyek)
érdekeit az információs infrastuktúra és az arra
épülõ országos számítógépes szolgáltatások
összehangolt fejlesztésének és mûködetésének
kérdéseiben, egyúttal képviseli a közösséget a
hazai és nemzetközi szervezetekben is. Az  egye-
sület szorosan együttmûködik az NIIF Intézettel
és az NIIF-program szerveivel.

A munka folytatódik, hiszen a további fotó-
feldolgozáson túl egyéb témák (vendéglátás, iro-
dalom, fürdõélet, hitélet stb.) anyagai várnak arra,
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A HUNGARNET Egyesület a tagok alulról
építkezõ önkéntes szervezete, amely a magyar-
országi egyesületi törvénynek megfelelõen köz-
hasznú szervezetként, non-profit módon mûkö-
dik és gazdálkodik. Legfelsõ döntéshozó szerve
a közgyûlés, amely évente kétszer ülésezik. Az õszi
ülések fõ feladata a következõ év mûszaki és pénz-
ügyi terveinek, a tavaszi üléseké pedig a megelõzõ
év terveirõl szóló beszámolók elfogadása.

A idei tavaszira május 31-én, az NIIF/
HUNGARNET Victor Hugo utcai székházában
került sor, már nem az akadémia dísztermében,
ahol korábban mindig is volt, s ennek az az
egyszerû magyarázata, hogy a mintegy 650
HUNGARNET-tagi képviselet általában 10%-os
szokott lenni. Most sem volt több.

A beszámoló legfontosabb megállapításai:
– az egyesület 2006-ban nem kapott költség-

vetési támogatást,
– bevételei kizárólag a tagdíjakból származnak,
– a taglétszám a tagdíjelmaradások miatti

kizárások okán is csökkent.
A csekély pénzügyi hiánmnyal zárt 2006. évet

mindemellett sikeresnek kell tekinteni. A ma-
gyarországi kutatói hálózat megõrizte helyét az
európai  kutatói hálózatok együttmûködésében.

Gerinchálózati topológia

(A hálózati térkép csak a nagy sávszélességû hazai távolsági kapcsolatokat tünteti fel)

Bár a fejlesztési források korlátozottsága és a
hazai távközlési paiac jellemzõi egyelõre nem
tették lehetõvé, hogy a kontinens számos orszá-
gában kibontakozó (ún. sötét szálakra épülõ, saját
kezelésû) fejlesztésekhez a HUNGARNET/NIIF
is kapcsolódhasson. Fontos hangsúlyozni, hogy
az NIIF program keretében fejlõdõ és mûködõ
hazai számítógép-hálózat által kiszolgált intéz-
mények és felhasználók köre lefedi a teljes ma-
gyar kutatási és felsõoktatási intézményhálóza-
tot és szinte a teljes közgyûjteményi közösséget.
A HUNGARNET/NIIF keretében végezett mun-
kák a kutatási és fejlesztési projektek infokom-
munikációs igényeinek kiszolgálása, az élenjáró
technológiák fejlesztése, kipróbálása és alkalma-
zása mellett a híd szerepét töltik be a hazai
kutatás és fejlesztés, valamint az új szolgáltatá-
sok piaci bevezetése között.

A jövõt illetõen: nagy reményeket fûznek az
Új Magyarországért társadalmi infrastruktúra
operatív programja (TIOP) és a Társadalmi meg-
újulás operatív programja (TÁMOP) pályázati
lehetõségeihez. A közgyûlés megerõsítette tisz-
tében az elnökség által a pályázatok kidolgozá-
sára korábban már felkért munkabizottságot.

Fejõs László
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A Tiszafüredi Múzeum
és Könyvtáregylet

története 1877–1949

Tiszafüred a XIX. század végén vált több me-
gyére kiterjedõ vonzáskörzete gazdasági, ipari
és kereskedelmi központjává. A település fejlõ-
dése a század végén gyorsult fel, a legfontosabb
a két vasútvonal, az állandó Tisza-híd és a jó
minõségû közút megépülése volt. 1888-ban in-
dult az elsõ állandó hetilap, az elsõ hitelintézet,
a helyi nyomda, a postahivatal, fontos járási
hivatalok települtek Füredre. Az ipart a két gõz-
malom és a kefegyár képviselte 150 munkással,
két nagy pénzintézet volt a településen. A város
lakossága folyamatosan nõtt, 1880-ban 1243 la-
kóházban 6846 lakos élt, 1900-ban 8643, 1920-
ban már 9543 fõ. A társasági élet igen élénk
volt; míg 1878-ban 4, 1909-ben már 14 külön-
bözõ egyesület mûködött a településen. A szel-
lemi élet vezetõi a polgárosodó, liberális szelle-
mû értelmiség; hivatalnokok, papok, ügyvédek,
orvosok, földbirtokosok voltak. A különféle egy-
letek, társas összejövetelek résztvevõi is közü-
lük, családtagjaikból, illetve a jómódú iparosok,
kereskedõk közül kerültek ki. Ebben a polgári
átalakulás kezdetén lévõ helyi társadalomban
alakult meg elõbb a Régészeti, majd a Múzeum-
és Könyvtáregylet, mely a XX. század elején,
Füred szolid, de biztos fejlõdést mutató idõsza-
kában élte fénykorát.

Az egylet megalakulásának
elõzményei

Tariczky Endre plébános, az egyesület alapítója
Gyöngyösön született 1818-ban, majd az egri
Papneveldében tanult, ahol 1842-ben szentelték
fel. 1862-ben nevezték ki Tiszafüredre plébános-
nak. A régészet iránt az ötvenes években kezdett
érdeklõdni, alapos szakirodalmi tájékozottságot
szerzett, egyik elsõ ásató régészünk volt, kiváló
érzéke volt a leletek meghatározásához. A ko-
rábban elõkerült régészeti leletek nyomán 1872-

tõl kezdett Tiszafüreden és a környéken is ásat-
ni. Ez évtõl kezdte az Eger c. megyei hetilap
(melynek megalakulásától kezdve helyi tudósí-
tója) közölni régészeti ismeretterjesztõ cikksoro-
zatát Vidéki helyzetünk címmel. Ekkor merült fel
elõször egy múzeum alapításának gondolata
„csak egymaga Tiszafüred-vidék kerülete képes...

egy kisebbszerû régiségtárat megtölteni...”1 Az
1876-os budapesti Régészeti Világkiállításon
„…gyûjteménye az Ipolyi Arnoldéval egy szek-

rényben, elkülönítve állíttatott ki s nem csekély

feltûnést keltett. A Congresszusról kiadott, Rómer

Flóris által összeállított, francia nyelvû kötetben

ismertették az ásotthalmi leleteket is.”2

Több korábbi kezdeményezés után 1876 ok-
tóberében teszi közzé a felhívást és az aláírási
ívet egylet alakítására. „1877 áprilisában ma-

gánlevelekkel s hírlapi hirdetéssel meghívott tá-

gabb körû értekezletet tartott Tiszafüreden, a

Casinóban... kérte a jelenlevõket a tudomány, a

hazai kultúra nevében, mentsék meg e vidék ré-

gészeti telepeit, alapítsanak régészeti egyletet,

egybekötve itt, Tiszafüreden felállítandó múze-

ummal. Összes eddigi leleteit és pénzgyûjtemé-

nyét, 400 darabot, Tiszafüred városának felajánl-

ja. Megválasztották az egylet vezetõségét, elnök:

Balogh István, alelnök Kovássy Ferenc, titkár

Tariczky Endre, pénztárnok Bán Zsigmond ref.

lelkész, múzeumi õr: Milesz Béla. Az egylet cél-

ja: régiségek ásatása; a régészeti ismeretek ter-

jesztése s a régészet iránti érdekeltség fejleszté-

se s ápolása az egylet körében, régészeti szak-

könyvtár s régiségtár létrehozása.”3

Az egylet tevékenysége

Tariczky Endre még 1872-ben felhívással for-
dult a község és környéke lakosságához, hogy
az általuk talált régiségi tárgyakat hozzá megvé-
telre szállítsák be, s az így elõkerült tárgyak
lelõhelyeit próbálta továbbvallatni. Ásatott
Tiszaörvényen, Tiszaszõlõsön, Tiszaörsön,
Tiszaderzsen, Tiszafüreden, Aponháton, de a
legtöbbet Ásotthalmon, az egylet legfõbb vadász-
területén. Tiszaörvénynél ún. „üvegcsattos lovag”
csontvázat találtak, több vasfémszerû fegyvert,
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eszközt. Ásotthalomból 146 tárgy került elõ.
A tiszaburai gátemeléskor 400 lelet került az
egylet gyûjteményébe „vaskorszaki pogány sí-

rokból”.

Évente választmányi és rendes közgyûlést
tartottak, amelyen Tariczky Endre tartott régé-
szeti tárgyú elõadást, kiállítással szemléltetve az
elhangzottakat. A gyûlések jegyzõkönyve, az
elõadások szövege megjelent az Eger c. hetilap-
ban. A gyûjteményt ideiglenesen a református
fiúiskola emeleti nagytermében helyezték el, a
nagyközönség vasárnap délután látogathatta a
múzeumot, amely a vidékiek számára bármikor
megtekinthetõ volt. Vegyes leltárkönyvüket már
a megalakulás évében megnyitották, mindent
gyûjtöttek, ami réginek, érdekesnek és különle-
gesnek számított. Gyûjteményüket négy fõ cso-
portba sorolták: éremgyûjtemény, régiségtár,
vegyes tárgyak és könyvtár. Számviteli és jegy-
zõkönyvet, valamint a látogatók könyvét vezet-
ték. Az egyesület másik alapítója és lelke Milesz
Béla volt, aki tanulmányainak elvégzése után
került Tiszafüredre, református iskolai tanítóként.
Sokrétû társadalmi tevékenységet végzett, 1882-
tõl a Hevesnagykunsági Tanítóegyesület elnöke,
a Polgári Kaszinó jegyzõje, korában ismert ifjú-
sági író volt, újságot szerkesztett, négyszáznál
több közleménye jelent meg életében. Tariczky
és Milesz tevékenysége több mint három évti-
zedre határozta meg az egylet életét.

A megalakulást követõ évben már kiállítanak;
Rómer Flóris kérésére 80 „régiségi tárgyat”
Nagyváradon, a Bihar vármegyei régészeti kiál-
lításon. Az Országos Régészeti és Embertani Tár-
sulatnak 1878-tól, a Magyar Történelmi Társu-

latnak 1879-tõl volt tagja az egy-
let. Az 1878 október 13-i közgyû-
lés alkalmából Tariczky Endre A

tiszavidéki õsagyagipar fejlõdése

a csiszolt kõkorszaktól a vaskorig

címmel tartott elõadást, amelyet az
Egerben közölt, s amelyrõl a Ré-
gészeti és Embertani Társulat
1879. október 29-i ülésén Pulszky
Ferenc, a Nemzeti Múzeum igaz-
gatója tartott beszámolót, egyúttal
bemutatva az egyletet és múzeu-
mát. 1891-ben a Magyar Történel-
mi Társulat ülésén tartott Tariczky
felolvasást Tiszafüred és vidéke,

kezdve a népvándorlástól, történel-

mi s hadászati tekintetbõl a jelenkorig címmel.
Rendszeresen járatták az Archeológiai értesítõt

és a Századokat, a szaklapokat a Polgári Kaszinó
olvasótermében tették hozzáférhetõvé az érdek-
lõdõk számára. Az egylet tagdíjat fizetõ rendes,
illetve választott tiszteletbeli tagokból állt, kö-
zöttük a korabeli tudományos és közélet számos
kiválóságával, így régészetünk úttörõivel –
Rómer Flóris, Ipolyi Arnold, Fraknói Vilmos,
Hampel József, Pulszky Ferenc, Herman Ottó,
Jósa András –, akik levelezésben állottak az egy-
let vezetõivel, segítettek a leletek meghatározá-
sában.

1877-ben, az indulás esztendejében 135, a
következõ év szeptemberében 216 tagja volt az
egyletnek. 111 helybeli és 105 vidéki. A rendes
tagok között szerepel Tiszafüred elitje; földbir-
tokosok, ügyvédek, papok, orvosok, tanítók, hi-
vatalnokok, nemcsak Füredrõl és környékérõl,
de Egerbõl, Karcagról, Gyöngyösrõl, Jászberény-
bõl, Szegedrõl vagy Debrecenbõl is. A vidéki
tagok között több jegyzõ és lelkész volt. Az
egylet tagjai egy forint, önkéntesen megemelhe-
tõ éves tagdíjat fizettek, ebbõl kellett fedezniük
az egyesület összes kiadását. Az egyetlen na-
gyobb adományt Samassa József egri érsektõl
kapták, aki tiszteletbeli taggá választása után,
1879-ben küldött 50 Ft-ot az egyletnek. Az össze-
gyûlt pénzt ásatásokra – egy alkalommal legfel-
jebb 30 Ft-ot – használhatták fel, kisebb össze-
geket vételre, szekrények, vitrinek, egyéb beren-
dezési tárgyak vásárlására fordítottak.

Egyik legjelentõsebb akciójuk a millenniumi
emlékmû felállítása volt. „1891 tavaszán az or-

szágban általános készülõdõ mozgalom indult
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meg a honfoglalási nagy ünnep megtartására, s

kivált ott, hol helyiérdekû a honfoglalás történe-

téhez és eredményéhez fûzõdnek - ilyen (Anony-

mus nyomán) az egyek-dorogmai rév, ahol a két

honfoglaló vezér, Szabolcs és Tas vezette át

hadseregét, hogy a túlsó oldalon Árpád seregé-

vel egyesülhessen...”.4 Az 1894. november 14-
én tartott közgyûlésen Tiszafüredre esett a dön-
tés: „tekintettel azon történelmi eseményre, hogy

Tas és Szabolcs honfoglaló vezérek Szabolcs-

Szatmár-Bihar póhalmi tiszántúli hadjárata sze-

rezte meg Árpád országának tiszántúli részét,

mely Tiszafüred vidéki táborozásban s az egyek-

dorogmai réven való átkelésben végzõdött, vala-

mint 1849. év tavaszán innen indult meg a magyar

hadsereg hatvani, bicskei, isaszegi, nagysallói, váci

és komáromi diadalmas útjára...”5

A millennium megünneplését elõkészítõ bi-
zottság Heves vármegye 1895. áprilisi közgyû-
lésén 800 Ft-ot, Tiszafüred város 500 Ft-ot sza-
vazott meg a költségekre. A hiányzó összegért
nagyarányú gyûjtést indítottak, gyûjtési ívet bo-
csátottak ki, melyet szétküldtek az egész ország-
ba. Ily módon sikerült az 1850 Ft-ot, az emlék-
mû felállításának költségeit elõteremteniük.
Gerenday Antal szobrászmûvész készítette el a
12 méter magas, sóskúti terméskõbõl készült
emlékoszlopot, melynek mind a négy oldalát
carrarai csiszolt márványlapok díszítették,
Lipcsey Ádám tiszafüredi származású költõ so-
raival. Az emlékmûvet egyszerre avatták az új
városházával és Kiss Pál honvédtábornok sírem-
lékével 1896. szeptember 16-án. A dombhoz,
amelyre az emlékmûvet állították, földet küldtek
városok és községek, a honfoglalás legfontosabb
helyeirõl és a szabadságharc tavaszi hadjárata
csatáinak helyszíneirõl.

A múzeum állománya az ásatásokon kívül
ajándékozással és vásárlással szaporodott. Nem-
csak az egylet tagjai, jómódú emberek, de egy-
szerû földmûvesek, halászok, mesteremberek is
gyarapították. Nagyon sok helyrõl kaptak szán-
tás, épületalapozás, gátemelés alkalmából, a föld-
bõl elõkerült régiségeket, féltve õrzött családi
ereklyéket. 1890-ben 1117 régiség szerepelt a
leltárkönyvben, ezek nagy része ajándék. Nem-
csak a régiségtárat gyarapították az ajándékozók,
az éremtár szinte kizárólag ezen az úton alakult
ki. A harmadik rész a vegyes tárgyak gyûjtemé-
nye, a máshová be nem sorolható érdekessége-
ké. Tartalmaz: „természetrajzi darabokat, ipar-

készítményeket, vagy más különlegességeket.”

Elsõ tétele: „Egy golyó a tiszaörvényi erdõn egy

fatörzsbõl kivéve, az 1849. orosz invázió alkal-

mából. Adom. Justus Gusztáv.” Jelentõsen az
1880. évben szaporodott, mikor Rösler Richárd
Tisza-szabályozási mérnök felajánlotta 300 da-
rabos ásvány- és kõzetgyûjteményét. Szerepel-
tek még itt kitömött állatok, cseppkõ, régi ék-
szer, néprajzi tárgyak, így 1879-bõl 4 „füredi

cserépipari készítmény: füles veder, mozsár és

virágcserép.” 1890-ben 652 tárgy volt ebbe a
részbe beleltározva. Könyveket is a megalaku-
lástól kezdve gyûjtöttek; elsõsorban muzeális
értékû, régi nyomtatványokat, metszeteket, kéz-
iratokat és térképeket. Elsõ darabjuk volt a
Homéri Odyssea 1538-ból; Rómer Flóristól és
Herman Ottótól is kaptak könyveket. Kiemelke-
dik még a gyûjteménybõl Kölcsey Ferenc kéz-
irata, Kossuth Lajos levele 1840-bõl, naptárak
az 1841 és 1873 közötti évekbõl, a Károli Biblia
1612-bõl. 1895-ben 322 könyvvel rendelkeztek.

A XIX. század végén az állam, felismerve a
társadalmi szükségleteket, elkezdi szervezni a
közkönyvtárakat, illetve az ezeket összefogó és
irányító központi intézményeket. Az 1894-ben e
célból megalakult Országos Múzeumi és Könyv-
tárbizottság: „...meleg hangú átiratban kereste

meg városunk képviselõtestületét az itteni múze-

um fejlesztése és mellé közkönyvtár felállítása

céljából, kívánva kulturális célok s Tiszafüred

emelkedése érdekében a múzeumoknak országos

és nemzetközi hálózatába a tiszafüredi múzeu-

mot is bevonni...”6 Ez évben értekezletet tartot-
tak a városházán, ahol az Országos Könyvtárbi-
zottság képviselõi, Füred képviselõtestülete, a
Régészeti Egylet vezetõsége s nagyszámú érdek-
lõdõ elõtt a város elöljárósága ígéretet tett arra,
hogy a múzeumnak és a közkönyvtárnak az épü-
lõ, új városházán helyet és évente 150 korona
segélyt ad. Az új épület keleti, emeleti sarkán,
két teremben helyezték el a gyûjteményt. Az
átadás 1896. szeptember 12-én volt, az emlék-
oszlop felállításával egy idõben. Ezzel új fejezet
kezdõdött az egylet életében, a valódi fénykor.

A tiszafüredi Múzeum-
és Könyvtáregylet története

Az újjáalakuló egylet elnöke Tariczky Endre,
alelnöke Csánky Benjámin református lelkész,
titkára, egyben múzeumõr, könyvtárnok és pénz-
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táros egy személyben Milesz Béla lett. Tariczky
a gyûjteményt az új városháza átadásakor a vá-
ros tulajdonába adta át. Az egylet könyvgyûjte-
ménye 1896-ban a Törzskaszinó 1300 kötetes,
1897-ben a Polgári Kaszinó 610 kötetes könyv-
tárával egészült ki; így alakult ki a közkönyvtár
állománya. A Polgári Olvasókör már 1878-ban
mûködött, 1888-ban 120 rendes tag és „hónapos

tagok változó számban” látogatták az intézményt.
Évente 100 példányban nyomtatták ki könyvjegy-
zéküket, rendszeresen tartottak bálokat, elõadá-
sokat. 1888-ban a következõ országos, megyei
és helyi lapokat járatták: Egyetértés, Pesti Hír-

lap, Ország-Világ, Vasárnapi Újság, Politikai Új-

donságok, Bolond Istók, Borsszem Jankó, Üstökös,

Eger, Nagykunság, Tiszafüred és Vidéke.

Az átalakult egylet alapszabályzata 1896. jú-
lius 12-én kelt. Eddigi fõ feladatkörük, a régé-
szeti kutatás és ismeretterjesztés az irodalmi is-
meretterjesztéssel bõvült. A könyvtár szabályza-
tát 1898-ban fogadták el. A könyvjegyzéket 300
példányban nyomtatták ki, majd idõnként újra-
nyomtatták, kiegészítve az új szerzeményekkel,
könyvet választani a jegyzékek alapján lehetett.
A könyveket üveges szekrényekben tárolták, az
értékes kötetek olvasására helyben 12 személyes
olvasóterem állt rendelkezésre. Kölcsönzés he-
tente kétszer, nyáron egyszer volt. Az 1900-as
években kölcsönzési idõben kisegítõ könyvtáro-
sokat alkalmaztak: „...tudvalevõleg a könyvki-

osztás a könyvtárnoki tisztet is viselõ titkárra

nézve igen terhes, amennyiben a folyton élénkü-

lõ kívánalom teljesítése szakadatlanul folyó,

mondhatni izgalmas munkával délután 3 órától

benyúlik a késõ esti (7-8) órákig.” A múzeum
tárgyait a falak mentén üveges szekrényekben,
polcokon és vitrinekben helyezték el. Az 1900-
as évek elején készült fénykép – amelyen az
egylet vezetõi is láthatók – jól érzékelteti a he-
lyiség zsúfoltságát; a gyûjtemény hamar kinõtte
a teret, már 1904-ben sürgették új múzeumpalo-
ta építését.

A megnövekedett állami támogatás, a megfe-
lelõbb elhelyezés jóval rendszeresebbé tette az
egylet munkáját. Mindehhez hozzájárult, hogy
Milesz Béla 1899-ben részt vett a Múzeumok és
Könyvtárak Országos Fõfelügyelõsége által a
vidéki régiséggyûjtemények vezetõi számára ren-
dezett archeológiai és numizmatikai szaktanfo-
lyamon. Hozzáértéséért, szorgalmas munkájáért
többször is jutalomban részesült a felügyeleti

hatóság részérõl. 1900-ban jelentették meg elsõ
kiadványukat, jelentést az egylet elõzõ évi mun-
kájáról. Ettõl kezdve 1907-ig évente, kétévente
jelent meg az elõzõ évrõl szóló jelentés, egyen-
ként 200 példányban. Az Archeológiai Értesítõ-

ben is rendszeresen beszámoltak munkájukról.
A felügyelõ szervek vezetõ tisztségviselõi rend-
szeresen ellátogattak Füredre. 1899-ben Fejér-
pataky László, „a Magyar Tudományos Akadé-

mia tagja, a Nemzeti Múzeum Könyvtár igazga-

tója szemlélte meg a múzeumot, fõként a könyv-

tár megszemlélése végett, melyrõl megelégedé-

sét fejezte ki; bõ anyagot nyújt az olvasóknak”.

Az 1900-as években inkább az ásatásokat láto-
gatták, szóban és írásban is elismerõen szóltak
az egylet tevékenységérõl.

Az 1900-as években két részre osztották a
tagságot, rendes és olvasó tagokra. A rendes
tagok csak a tagsági díjat fizették, a könyvtár
gyûjteményét nem használták. Közöttük voltak
a helyi értelmiség, a polgárság jómódú tagjai és
néhány földbirtokos. Az olvasó tagok megoszlá-
sa változatosabb, õk inkább a helyi kispolgársá-
got képviselték; iparosok, kiskereskedõk. Az
egyleti tagok száma 100 és 150 között ingado-
zott, ezek közül 30-35 a pártoló tag, rajtuk kívül
még 35-38 volt a tiszteletbeli tagok száma. A
viszonylag kevés számú olvasóhoz hozzászámít-
hatjuk családtagjaikat is; ezt a magas kölcsönzé-
si forgalom indokolja. Három évrõl van adatunk:
1907-ben 100 olvasó 3417, 1908-ban 3420, 1910-
ben 3725 könyvet kölcsönzött a könyvtárból. Egy
olvasóra évente 34-37 kötet jutott, nagyjából
egyenletesen a három év alatt.

A múzeumot évente általában 250 idegen és
300-350 helybeli látogatta. A vidéki látogatókat
a múzeumõr vagy a fõjegyzõ kalauzolta. „Ér-

deklõdõk s szakemberek messze földrõl jöttek el

községünkbe egyenesen azzal a céllal, hogy

múzeumunkat megtekintsék, s nemigen fordult elõ

olyan eset, hogy a Tiszafüreden megjelenõ ven-

dégek múzeumunkat meg ne tekintsék.” A há-
rom fõ bevételi forrás: a tagdíjak, Tiszafüred
város éves segélye és az államsegély volt. Az
államsegélyt két célra, ásatásokra és könyvek
vásárlására kapták. Az állami támogatás összege
fokozatosan nõtt, 200-ról évi 1400 koronára.
Amíg az egylet gyûjteményének értékét 1889-
ben 4000–4500 Ft-ra értékelték, 1912-ben már
100 000 koronára. Elsõsorban ásatások és vásár-
lás útján gyarapodott az állomány, ebben az idõ-
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szakban sem lebecsülendõ azonban az adomá-
nyok jelentõsége. Tiszafüred minden „rangra”
számot tartó polgára számára presztízskérdést
jelenthetett a múzeum és könyvtár gyûjtemé-
nyét szaporítani. Az intézmény fénykorának 16
esztendeje alatt rohamosan gyarapodott a gyûj-
temény, több mint a kétszeresére nõtt. 1900-
ban és 12 évvel késõbbi összevetésben, darab-
számban:

1900 1912

érem 2353 3298
régiség 2273 7409
vegyes tárgy 829 1440
könyv 2934 5872
összesen 8389 18 019

A régészeti kutatás a megfelelõ intenzitással
csak 1900-tól indulhatott meg, amikor az elsõ
nagyobb összegû államsegélyt megkapták. 1912-
ig egyszerre több helyen is végeztek feltáráso-
kat. A legfõbb ásatási terület továbbra is az
Ásotthalom, amelyet terramarre vagy tell telep-
nek neveztek, a korabeli szakmunkák mindenütt
felemlítik. 1912-ig több mint 3000 tárgy került
elõ itt a földbõl. A legnevezetesebb a halom
északi részén 1904-ben talált 14 darab aranyle-
let: szív alakú, õskori nyitott láncszemgyûrû 75
g, 388 aranygyöngy és 85 g súlyban tekercshen-
gerek. A halom sajnos nem érhette meg a Tisza
II. ásatásait, 1964-ben, gáterõsítési munkák so-
rán jelentõs részét elhordták. 1965 és 1972 kö-
zött feltárták a településhez tartozó majoroshalmi
bronzkori temetõt, 1002 sírral; ezek az ásatások
igen jelentõs adatokat szolgáltattak az alföldi
bronzkori kultúráról. Tariczkyék Tiszafüreden és
környékén még számos helyen ásattak. Az
Ásotthalom és környéke után a legtöbb ered-
ményt a poroszlói Ráboly-pusztán, illetve az
Aponháton végzett kutatások hozták. Jelentõs
volt még a tiszaigari Kettõs-halom területén, a
Tiszaörvényen és az Egyeken végzett ásatás is.
Puszta-Domaházán honfoglaláskori régiségeket
s népvándorlás-kori sírokat találtak.

A régészeti feltárásokat a mezõgazdasági
munkák szünetében végezték, két betanított
munkás és 2-3 napszámos segítségével, a titkár
gyakori ellenõrzése mellett. 1903-ban a Tiszafü-

red c. hetilap érdekes riportot készített a 86 éves
elnök és a 61 éves titkár terepbejáró, ásatási
helyeket kijelölõ kirándulásáról, így Tisza-
szõlõsön a korábban múzeumba került tárgyak
alapján: „Sípos Pál gátõr s volt mûvezetõ kala-

uzolásával ezen tárgyak lelõhelyeit megtalálták

s meg is jelölték az oda kirándulást tett nyomo-

zók; ezek: a Lippai fenék, a Sásas fenék és a

Csonthalom, mely vonal, mint látszik több kor-

szaki régiséget rejt...” A puszta-domaházi jelen-
tõs adományok alapján: „nevezetesen a birtok-

tanya alatti sírhelyen s az Eger vize mentén el-

nyúló terramarre õsemberi jelleget feltüntetõ

területen megjelölték a helyeket, az ásatási szel-

vényeket, irányát s a jövõ évi ásatások sorrend-

jébe vették a szõlõsi és a domaházi ásatásokat...”7

Az ásatási helyekrõl, a leletekrõl többször
készítettek fényképfelvételeket. Az ásatások rész-
letes leírását a leltárkönyv „Régiségtár” rovatá-
ba vezették be. A leletek azonosításához a Nem-
zeti Múzeum munkatársaitól, jeles szakemberek-
tõl kaptak segítséget. A kor neves tudósaival
állottak folyamatosan levelezésben. Az egylet két
vezetõjét szintén többször felkérték szakértõként
való közremûködésre. Tariczky Endre Rómer
Flórissal együtt vett részt a karcagi Kápolnás-
halmon elõkerült leletek értékelésében, Milesz
Bélát pedig 1906-ban Fraknói Vilmos ajánlására
kérték fel a Löfkovits Arthur ékszerkereskedõ
által Debrecen városának felajánlott régiséggyûj-
temény rendezésére, de õ a füredi múzeumra, s
fõként az ásatásokkal kapcsolatos hátralévõ sok
munkára hivatkozva hárította el a megtisztelte-
tést. Ezek az ásatások, illetve az azokból kike-
rült nagyszámú lelet képezte a múzeum állomá-
nyának legtekintélyesebb részét, nemcsak szám
szerint, de tudományos jelentõségében is. Nem-
hiába mondta az egylet megalakulásakor Tariczky
Endre: „Annyira ösmerjük vidékünk régiségte-

lepeit, hogy csak talpunk alá kell nyúlnunk, hogy a

régiségi tárgyakat múzeumunk számára felszedjük,

kibúvároljuk... Emellett képesek vagyunk arra is,

hogy a kibúvárlást mûértelemmel hajtsuk végre,

hogy fõképpen a történelem elõtti idõkbõl az egye-

temes és honi régészetet saját ösmereteinkkel, bú-

várlati tapasztalatainkkal is gazdagítsuk, annak

elõrehaladott követelményei szerint.”8

A könyvtár állománya

A Régészeti Egylet megalakulásától kezdve gyûj-
tött muzeális értékû nyomtatványokat, metszete-
ket, kéziratokat, térképeket. A közkönyvtár alap-
ját képezõ, a kaszinói könyvtárakból származó
további majd kétezer könyvrõl csak annyit tu-
dunk, hogy túlnyomórészt regények voltak. Éven-
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te átlag 250 kötetet szereztek be. Az állomány
összetétele nagyjából megfelel a kor hasonló
jellegû közkönyvtári állományaiénak. Egy 1911-
ben végzett könyvtári felmérés szerint a legnép-
szerûbb író a korban Jókai Mór, Mikszáth Kál-
mán és Benedek Elek volt, a tiszafüredi könyv-
tár gyûjteményében is nagy számban fordultak
elõ mûveik. A szakkönyvek aránya nagyon ala-
csony, mintegy 2-3%; elsõsorban történelemmel,
régészettel foglalkozó mûvek, illetve mûvészet-
történeti, földrajzi kötetek, életrajzok.

A szépirodalmi mûvek zöme lektûr. Mind-
amellett, hogy kiszolgálták az olvasók zömét
kitevõ kispolgárság nõolvasóinak „álomba rin-
gatás” iránti igényét, tudatos törekvések látsza-
nak az állomány alakításában a klasszikus szer-
zõk és a korabeli értékes irodalom mûvelõi kö-
teteinek beszerzésére. A klasszikus irodalmi al-
kotások skálája igen széles, nagynevû szerzõk
képviselték a kortárs irodalmat is. Dosztojevsz-
kij több mûve, Gogoltól a Holt lelkek, Lev Tolsz-
tojtól a Feltámadás, a Karenina Anna; Gorkijtól
az Éjjeli menedékhely; Émile Zola, Henryk
Sienkiewitz, Honoré de Balzac, Victor Hugo,
Anatole France alkotásai szerepeltek; a magyar
szerzõk közül Gárdonyi Géza, Eötvös József, Vas
Gereben, Ambrus Zoltán, Bródy Sándor, Kóbor
Tamás, Krúdy Gyula, Ignotus, Rákosi Viktor több
kötettel. A Radó Antal szerkesztette, magas szín-
vonalú Magyar Könyvtár köteteit folyamatosan
vásárolták. Az országos átlagnak megfelelõen
kevés verseskötettel rendelkeztek, a kortárs köl-
tõket egyedül Kiss József képviselte. A szakfo-
lyóiratok közül az Archeológiai Értesítõ, a Ma-

gyar Könyvszemle, a Századok, az Ethnographia

és a Numizmatikai Szemle járt rendszeresen, míg
az irodalmi lapok közül a Vasárnapi Újság, az
Ország-Világ, a Képes Családi Lapok, az Uram-

bátyám és a Kis Lap.
1912-ben, húsz nap különbséggel távozott az

élõk soraiból a két alapító, Tariczky Endre és
Milesz Béla. Kettejük lelkesedését, szorgalmát
nehezen tudták pótolni. Szakképzett múzeumõr
hiányában az ásatásokra folyósított államsegélyt
beszüntetik, ettõl kezdve nagyrészt a két alapító
által felhalmozott értékekkel folyt tovább az in-
tézmény kulturális ismeretterjesztõ munkája. Ti-
szafüred fejlõdése évtizedekre megtorpant az I.
világháború kitörésével. A két polgári iskola és
a járási közigazgatási intézmények, a település
regionális kereskedelmi központ volta mellett

Füred városias jellegét a községházán mûködõ
múzeum és könyvtár adta.

A Múzeum és Könyvtáregylet
történetének harmadik korszaka
(1912–1949)

A község hivatalos és szellemi vezetõi továbbra
is a szívükön viselték a kulturális intézmények
fejlesztését, a hagyományok továbbvitelét. Az
egylet új elnöke az eddigi alelnök, Borsos Flóris
községi fõjegyzõ, a titkár Kürthy Sándor aljegy-
zõ lett. A tényleges munkát az egylet utolsó
évében az alapítók betegsége miatt már õk vé-
gezték. Haláluk után az õ szellemi örökségüket
kívánták továbbvinni. Kürthy Sándor 1913-ban
kinyomtatta az elõzõ évi munkáról szóló jelen-
tését, melybõl kitûnik, hogy eredményes munkát
végeztek. A Milesz Béla által elkezdett ásatáso-
kat folytatták. A múzeumot 332 helybeli és vi-
déki érdeklõdõ látogatta meg, közöttük az egri
fõreáliskola 61 növendéke tanári karának veze-
tésével, és a pusztakócsi iskola 41 tanulója. A
fõreáliskolásoknak a fõjegyzõ mutatta meg a
gyûjteményt.

A közkönyvtárból 112 olvasó 4328 kötetet
kölcsönzött ki. Az olvasókról írta a titkár a je-
lentésében: „Községünk mind szélesebb rétegben

karolja fel évrõl-évre könyvtárunkat. Eddig az

intelligentia és az iparos osztály vette igénybe

leginkább tagsági jogán a könyvtárat, – azon-

ban az 1912-ik év végén már a földmíves osz-

tálynak is jelentékeny része vette a téli estéken

igénybe, ami mindenesetre örvendetes haladást

jelent.” 1913-ban a közgyûlés Borsos Flóris ja-
vaslatára határozza el, hogy egy „múzeum palo-
ta” építéséhez gyûjtést indít el, mivel „mind a

múzeum, mind a könyvtár elhelyezéséhez szolgá-

ló helyiségek olyan kicsinyek, hogy sem a régi

tárgyakat, sem a könyvtárt benne kellõleg elhe-

lyezni nem lehet”. Még ebben az évben a fõfel-
ügyelõség felfüggeszti az ásatásokra folyósított
államsegélyt, amíg az ásatások vezetésére múze-
umõrt megfelelõen ki nem képeznek.

A háború kitörésével nemcsak Füred, hanem
az egylet virágkora is lezárult. Elmaradt az új
épület felépítése és a múzeumõr kiképzése is. A
világháború kitörésekor az egyletek tevékenysé-
gét országszerte felfüggesztik.9 1916-ban kaptak
újra államsegélyt, 250 koronát, 1917-ben ugyan-
annyit, a következõ évben 500-at. A világháború
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alatt végig megkapták a község segélyét. Köz-
ben azonban megkezdõdött az infláció, ami a
tagsági díjak növekedésében is megmutatkozott.
A régiségtár állománya 1914 és 1926 között
egyáltalán nem gyarapodott, a vegyes gyûjte-
ményt fõként háborús emlékekkel gazdagították.
A könyvtár 1918-ig csak ajándékozással és álla-
mi letéttel, zenei szakkönyvekkel gyarapodott.
1918-ban viszont 206 kötettel nõtt az állomány.
A Tanácsköztársaság Füreden mindössze néhány
hétig tartott, a gyûjteményt az idõszak alatt ká-
rosodás nem érte. A megváltozott társadalmi-
gazdasági tényezõk hatására az egylet mûködé-
sének jellege is megváltozik, lényegében mint a
község tulajdonában lévõ közkönyvtár és múze-
um funkcionál. Az intézménynek egyletként való
mûködése nagyrészt formálissá vált. Az egylet el-
nöke 1919-tõl haláláig Létay Menyhért, 1932-tõl
1942-ig Schleiminger László orvos, földbirtokos,
majd az õ halála után fia, Schleiminger István.

Az intézmény motorja, gondozója ebben a
korszakban Kürthy Sándor. Õ vette át Milesz
Béla munkáját, melyet egészen a II. világháború
közepéig végzett. Alacsony összegû tiszteletdí-
jat kapott, de nemegyszer elõfordult, hogy õ aján-
lott fel pénzt és különféle tárgyakat az egylet-
nek. Pontossága, szorgalma fontos tényezõje volt
az intézmény munkájának.

Az ásatásokra még évekig kaptak államse-
gélyt, azonban ez a pénz részben a rohamosan
növekvõ infláció, részben a megfelelõ képzett-
ségû múzeumõr hiánya miatt nem került felhasz-
nálásra. 1935-ben a Közgyûjtemények Országos
Fõfelügyelõsége levelében felszólította az egylet
vezetõségét, hogy a múzeum gyûjteményét a
„rendelkezésére álló csekély anyagi lehetõség és

a férõhely szûke miatt” adja át egy nagyobb
közgyûjteménynek. A továbbiakban csak a köz-
könyvtár fenntartását ajánlották. Az egylet veze-
tõsége és a közgyûlés egyaránt a javaslat ellen
foglalt állást, a következõkkel indokolva dönté-
sét: „A választmány a közgyûjteménynek, – amely

különben is Tiszafüred nagyközség tulajdonát

képezi, s nem pedig az egyesületé, s így annak

átengedésérõl nem áll módjában határozni, csak

véleményt nyilváníthat, a további elhelyezését és

fenntartását maga részérõl feltétlen szükséges-

nek tartja, úgy az itteni tantestületek, de a láto-

gató közönség szempontjából is, mert hiszen a

székes fõváros és Debrecen között az egész nagy

körzetben a tiszafüredi Múzeum és Könyvtáregy-

let kezelése alatt álló közgyûjtemény egyedülál-

ló. Adminisztrációs költség nem terheli, mert itt

minden tisztviselõ tiszteletbõl, ügyszeretetbõl,

minden ellenszolgáltatás nélkül dolgozik.”10

1926-ig a régiségtár nem gyarapodott, késõbb,
1931-ig is csak egy-egy darabbal. A harmincas
években a környéken elõkerült bronz-, népván-
dorlás, és honfoglalás kori leletekkel, világhábo-
rús fegyverekkel, összesen 169 darabbal. Az
érmék gyarapodása annál nagyobb, majd ezer
darab. A vegyes tárgyak gyûjteménye több mint
ötszáz tárggyal nõ, az igazi érték valójában ke-
vés közöttük. A könyvgyûjtemény 1929-tõl kezd
ismét gyarapodni, az addig összegyûlt pénzt
akkor fordították ismét nagyobb mennyiségû
könyv vásárlására. Addig a húszas években csak
állami letétekkel, a minisztériumtól kapott köny-
vekkel; javarészt szakmunkákkal gyarapodott az
állomány.

A harmincas években több-kevesebb rendsze-
rességgel vásároltak könyvet. Mivel a könyvtár
gyarapítására fordítható összeg jóval kevesebb,
mint az egylet fénykorában, így a vásárolt köny-
vek összetétele polarizálódik, viszonylag több az
értékes, jórészt klasszikus irodalom, a másik oldal
a detektívregényekkel és Courths-Mahler mûve-
ivel jellemezhetõ lektûr. Ez utóbbi író könyvei-
bõl 1929-ben 67 darabot kaptak ajándékba a
községtõl, de ugyanakkor Móricz Zsigmond
mûveibõl is 15-öt. Jókai Mór, Gárdonyi Géza,
Mikszáth Kálmán mûveit még mindig nagyobb
számban vásárolták, hozzájuk társult Móricz
Zsigmond, kinek nemcsak ajándékba kapták, de
viszonylag nagy számban vásárolták is a mûve-
it. Rajtuk kívül feltûntek a kortárs szépírók kö-
tetei: Áprily Lajos, Jékely Zoltán, Gábor Andor,
Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezsõ, Szép Ernõ,
Tamási Áron, Gelléri Andor Endre. A világiro-
dalom klasszikus és kortárs írói közül megvet-
ték Csehov, Dosztojevszkij, Gorkij, H. G. Wells,
Maupassant, Pirandello, Ehrenburg és Heming-
way köteteit. A szakkönyvek közül fõként föld-
rajzi tárgyú mûveket vásároltak: Baktay Ervin,
Cholnoky Jenõ, Stein Aurél munkáit. A gyûjte-
mény összetételét elemezve megállapítható, hogy
a könyvtár állománya igen sokrétû igényt elégít-
hetett ki, az álomvilágba való meneküléstõl a
klasszikus és igényes kortárs irodalomig, tük-
rözve a kisváros közéletének sokarcúságát, az
alapítók örökségeként vállalva a helyi szellemi
élet szolgálatát.
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Ebben a korszakban is jelen voltak az egylet
pártoló tagjai, akik csak pénzzel támogatták, de
nem használták az intézményt. A valóságos ha-
tókört továbbra is a polgárság rétegei képezték,
elsõsorban tanulók, polgárasszonyok és idõseb-
bek látogatták a könyvtárat. A tagdíj összege
változó. 1932-ben az addigi nyolc pengõ tagsági
díjat a gazdasági válságra való tekintettel négy
pengõre szállítják le. Az alacsony összegû támo-
gatás nem tette lehetõvé, hogy nagyobb arány-
ban gyarapíthassák a gyûjteményt, alaposan be
kellett osztaniuk a kapott összegeket. Utolsó
közgyûlésüket 1942-ben tartották, a gyûjteményt
azonban már 1941-42-tõl kezdve nem gyarapí-
tották. Az egylet mûködésérõl a továbbiakban
már nincs adat.

Tiszafüred 1944. október 24-én szabadult fel,
a községben és környékén hetekig intenzív harc
folyt a tiszai átkelõhely megszerzéséért. A mú-
zeum és könyvtár központi helyen, a községhá-
zán volt elhelyezve, így sajnos szinte természe-
tes, hogy a gyûjtemény nagy része eltûnt, el-
pusztult, szétszóródott. A megmaradt könyvek-
bõl 1949 elsõ négy hónapjában folyt rendszeres
kölcsönzés a községházán. Pontos adatok hiá-
nyában becsülve, mintegy 1500 kötet maradha-
tott meg a kilencezerbõl.

*
Az egyletet hivatalosan 1949. december 22-

én, az 562 481/1949 IV/3 BM sz. rendelettel
oszlatták fel. A könyvtár megmaradt állományá-
nak indexen lévõ részét zúzdába küldték, az ér-
tékesebb köteteteket fokozatosan elszállították
Füredrõl. Az 1952-ben megalakult tiszafüredi
Járási Könyvtár tulajdonába mindössze 210 kö-
tet került. 1954-ben a Debreceni Egyetemi
Könyvtárba, 1956 végén a Déri Múzeumba szál-
lítottak el nagyobb mennyiségû muzeális értékû
könyvet.

A múzeum megmaradt gyûjteményébõl a régi
helyen 1949. december 21-én nyílt meg az or-
szág elsõ falumúzeuma. A továbbiakban a mú-
zeum gyûjteményének sorsa meglehetõsen ka-
landos, az ötvenes évek nem a múzeum megbe-
csülésérõl szóltak. Igazán 1967-tõl kezdhette meg
az intézmény múltjához méltó tevékenységét a
Lipcsei kúriában, szakképzett igazgató, Füvessy
Anikó irányításával, a mai napig rendszeresen
megemlékezve az elõzményekrõl; méltó módon
képviselve a korábban megkezdett munkát és
értékrendet. A könyvtár munkáját a járási majd

városi könyvtár (jelenleg városi könyvtár és in-
formációs központ) folytatta, igyekezve az ala-
pítók lelkesedését továbbvinni, és kiszolgálni a
város lakóinak mûvelõdés iránti igényét.

Orbánné Szegõ Ágnes

Jegyzetek
1 Tariczky Endre: Vidéki helyzetünk. IV.=

Eger. 1872. 07. 11. 219–220. p.
2 Milesz Béla: A tisza-füredi régiségmúzeum

keletkezése és mai állapota = Tiszafüred és Vi-
déke. 1889. 49. sz. 1. p.

3 Tariczky Endre: Régészeti egylet = Eger.
1877. 05. 03. 139 p.

4 Milesz Béla: A tiszafüredi múzeum és köz-
könyvtár az 1899-ik évben. Eger. 1900. Függe-
lék. 3 p.

5 Milesz Béla: A tiszafüredi múzeum és köz-
könyvtár az 1899-ik évben. Eger. 1900. Függe-
lék. 5 p.

6 Milesz Béla: A tiszafüredi régiségmúzeum
keletkezése. 1889. 49. sz. 1 p.

7 Milesz Béla: Régészkedés. = Tiszafüred.
1903. 17. sz. 1 p.

8 Tariczky Endre: A tiszafüredvidéki régésze-
ti egylet közgyûlésének jegyzõkönyve. = Eger.
1878. 11. 07. 356–357. p.

9Az 1919. október 31-i rendkívüli közgyûlés
jegyzõkönyve alapján.

101936. május 14-i közgyûlés jegyzõkönyve
alapján.

Churchill-gyûjtemény
az Eszterházy Károly
Fõiskola Központi
Könyvtárában

2006 szeptemberében az Eszterházy Károly Fõ-
iskola Központi Könyvtárát nagy öröm és sze-
rencse érte, mivel a Zürichi Egyetemi Könyvtár
átalakítás miatt Churchill-gyûjteményét a Zürichi
Központi Könyvtárnak adományozta. A Zürichi
Központi Könyvtár viszont már rendelkezett egy
Churchill-gyûjteménnyel, ezért ezt a rendkívül
értékes, jól összeállított állományt továbbaján-
dékozta Magyarországnak. Régi és gyümölcsö-
zõ szakmai kapcsolat alapján tudott fõiskolánk
könyvtára ily módon hozzájutni a gyûjteményhez.
Mivel a gyûjtemény olyan sokrétû, mindenre kiter-
jedõ – Churchillt és korát tekintve –, úgy gondol-
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tuk, hogy feltétlenül fel kell a szakma figyelmét
hívnunk erre az állományra, hogy a kutatókat
megfelelõen tájékoztatni tudják és könyvtárunk-
ba irányíthassák.

A Churchill-gyûjtemény rövid
története

A Svájci Winston Churchill Alapítványt (Schwei-
zerische Winston-Churchill-Stiftung) egy évvel
Churchill halála után alapították Zürichben, 1966-
ban. Az alapítvány két cél megvalósítását követte:
a Churchill életére és munkájára való emlékezés
folytonosságának ápolását, és az életének történel-
mi koráról, valamint munkásságáról szóló tanul-
mányok létrejöttének támogatását. Ennek érdeké-
ben rendszeresen Zürichbe hívták Churchill kortár-
sait, brit történészekkel egyetemben. Ezzel a tevé-
kenységgel párhuzamosan az alapítvány elkezdte a
Churchill-Bibliothek kiépítését is, amely gyûjte-
mény egyben a zürichi könyvtárak brit történelmi
könyvállományának hiányait is kipótolta, az 1870-
tõl 1939-ig tartó intervallumot illetõen. Az egye-
tem és az alapítvány kapcsolata mindig szoros volt,
hiszen a történész professzor Max Silberschmidt
maga is a Svájci Winston Churchill Alapítvány
alapító tagja volt. Így került a Churchill-Bibliothek
a Zürichi Egyetemre.

A Churchill-Bibliothek létrehozásának anya-
gi fedezetét abból az alapítványi tõkébõl finan-
szírozták, amely az oberhofeni Churchill-emlék-
mû felállítására kezdeményezett gyûjtés többle-
teként jelentkezett. (Az emlékmûvet 1965-ben
adták át.)

Hozzáférés a gyûjteményhez

Mivel a gyûjtemény 3200 kötetet je-
lent, úgy gondoltuk, hogy a szabá-
lyos bibliográfiai leírások elkészíté-
se oly sok idõt venne igénybe, amit
megvárnunk a felhasználók érdeké-
ben nem szabad, hanem ki kell ta-
lálni valamilyen gyorsan használha-
tó, megfelelõ megoldást. Ezért azt a
módszert alkalmaztuk, hogy az
Eszterházy Károly Fõiskola Közpon-
ti Könyvtára honlapján létrehoztunk
egy Churchill-gyûjtemény linket
(http://www.ektf.hu/konyvt/tabletta/
tabletta.htm), amelyre kattintva szer-
zõi betûrendben listázva megjelen-

nek a mûvek legszükségesebb adatai (szerzõ, cím,
kiadó, kiadási év). Természetesen ez egy folya-
matosan bõvülõ lista lesz mindaddig, amíg mind
a 3200 kötet rövid adatai be nem kerülnek. Ezért
minden érdeklõdõt arra kérünk, hogy folyamato-
san kísérje figyelemmel a lista bõvülését.

Technikailag ez a link úgy készül, hogy a
lista keresett dokumentumára kattintva megjelenik
a dokumentum teljes bibliográfiai leírása is, még-
hozzá a Kongresszusi Könyvtár állományában.

Különlegességek a Churchill-

gyûjteményben

Ez a 3200 kötet tartalmában felöleli Churchillt és
korát, a róla szóló irodalmat, az általa írt mûveket,
bibliográfiákat és elsõsorban Nagy-Britannia, de
valójában egész Európa (azon belül Magyarország)
történelmével, politikájával (kül- és belpolitikával)
és a II. világháborúval foglalkozó irodalmat, 1870-
tõl 1945-ig terjedõen.

Érdekességnek számítanak a következõ köte-
tek: Churchill family album. A personal antho-
logy; Die Transvaaler im Krieg mit England.
Kriegserinnerungen; British policy in south-east
Europe int he Second World War.

A gyûjtemény használata

Mivel tartalmában rendkívül értékes állomány-
ról van szó, fontosnak tartjuk, hogy tájékoztas-
suk az ország kutatóit a könyvtáros szakmán
keresztül. Az õ érdekükben igyekszünk hozzáfé-
rést biztosítani az állományhoz könyvtárközi
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kölcsönzés keretében is. Ugyanezért rugalmasan
alkalmazzuk a könyvtárközi kölcsönzés szabá-
lyait, és az egy példányos könyveket is szolgál-
tatjuk – természetesen csak olvasótermi haszná-
latra –, feltételezve és remélve, hogy a kutatók
élnek majd és nem visszaélnek ezzel a nagysze-
rû lehetõséggel.

Tircsné Propper Valéria

Százéves
a hódmezõvásárhelyi
Németh László
Városi Könyvtár

A hódmezõvásárhelyi Németh László Városi
Könyvtár a város legnagyobb gyûjteménnyel ren-
delkezõ, s egyben egyetlen nyilvános könyvtára.

A város lakossága jelenleg 47 707 fõ, akik-
nek könyvtári ellátásáról a legjobb tudásunk
szerint igyekszünk gondoskodni.

Hódmezõvásárhely törvényhatóságú város
1880-ban alapította meg könyvtárát, azonban 27
évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 1907-ben
megnyissa kapuit a nagyközönség számára.
Könyvállománya ekkor kb. 3500 kötetbõl állt. A
városban és nagy kiterjedésû külterületén mûkö-
dõ olvasókörökkel együtt látta el olvasnivalóval
a város, illetve a tanyavilág lakosságát.

A két világháború, a történelem viharai nem
kedveztek a könyvtár fejlõdésének, így megúju-

lása 1952-re tehetõ, amikor is kezdett kiépülni
az országos könyvtári hálózat, s a vásárhelyi
könyvtár megyei rangot kapott. Szervezte a
megye könyvtárait, módszertani tanácsokkal lát-
ta el a munkatársakat, s hangsúlyt fektetett kép-
zésükre is.

1972-ben a megyei funkció átkerült Szeged-
re, így városi könyvtárként mûködtünk tovább.
1976-ban vettük fel Németh László nevét – az
országban elsõ intézményként –, s azóta is ápol-
juk szellemi örökségét, arra törekszünk, hogy
életmûvét minél szélesebb körben ismertessük
meg. Ennek érdekében 1982-ben a Németh csa-
láddal közösen emlékplakettet alapítottunk, me-
lyet ünnepélyes keretek között adományozunk
az arra érdemeseknek.

Nagy múltú intézményünk hagyományait õriz-
ve napjainkban is úgy szervezzük munkánkat,
hogy megfelelhessünk a hozzánk fordulók igé-
nyeinek, elvárásainak.

Már az elsõ könyvtárkezelõnek is különös
gondja volt a helyi szerzõk mûveire, a városról
szóló könyvek beszerzésére. Az ’50-es évek
közepétõl tudatos helyismereti gyûjtés indult. A
megõrzés és a tudományos kutatás érdekében e
gyûjtemény állományát külön kezeljük, s ez az
anyag csak helyben használható.

Természetesen a helyi vonatkozású dokumen-
tumok gyûjtésén kívül fokozott gondot fordítunk
könyvtárunk állományának tervszerû és minden
igényt kielégítõ gyarapítására is. Jelenlegi doku-
mentumállományunk megközelíti a 300 ezret. A

nyomtatott dokumentumok
mellett hanglemez-, videó-
és CD-ROM-állományunk
is szépen gyarapszik.

Fontos feladatunknak
tartjuk, hogy az európai in-
tegrációs folyamatokról
pontos és közérthetõ infor-
mációhoz jussanak váro-
sunk polgárai. Ezt elõsegí-
tendõ alakítottuk ki speciá-
lis dokumentumgyûjtemé-
nyünket, mely az Európai
Unió életének valamennyi
vetületérõl (agrár, ipar, kör-
nyezetvédelem, szociálpoli-
tika stb.) képet ad, s me-
lyet folyamatosan aktuali-
zálunk, bõvítünk.
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Külön részlegként mûködik gyermekkönyv-
tárunk, zeneszobánk, valamint Art-videotékánk,
mely a mûvészfilmek gyûjtésére és kölcsönzésé-
re szakosodott.

Névadónknak, Németh Lászlónak az emlék-
szobáját könyvtárunk épületében rendezték be
eredeti bútorokkal, az író személyes tárgyaival.
Emellett gyönyörûen megrendezett s igen sok
kuriózumot bemutató Németh László állandó
emlékkiállítással büszkélkedhetünk, mely igen
sok látogatót vonz az ország minden területérõl.

Évente 110-120 alkalommal tartunk irodalmi
és más kulturális rendezvényeket, ismeretterjesztõ
elõadásokat. A könyvtár elõcsarnokában rend-
szeresek a városban élõ és alkotó mûvészek
képzõmûvészeti kiállításai.

A Németh László Városi Könyvtár jelenleg
tizenkét fiókkönyvtárat és hét letéti könyvtá-
rat üzemeltet. Arra törekszünk, hogy a köz-
ponti épülettõl távol lévõ külsõ kerületekben
és a város külterületén mûködõ fiókkönyvtá-
raiban is egyenlõ esélyt biztosítsunk a lakos-
ság számára a tudáshoz, az információhoz való
hozzájutásban. Ezért internetkapcsolatot hoz-
tunk létre tíz fiókkönyvtárunkban (eMagyar-
ország-pontok).

A fogyatékkal élõk számára is igyekszünk
elérhetõvé tenni a könyvtári szolgáltatásokat:
hangos könyvtári gyûjteményünket folyamatosan
bõvítjük, képernyõ-leolvasó programot bocsátunk
rendelkezésre. Újabban információs táblákkal, in-
dukciós hurokkal, adó-vevõkkel bõvítettük a ren-
delkezésre álló eszközöket.

Állásinformációs klubot
mûködtetünk a szociális hát-
rányban lévõ munkanélküli
csoportok számára.

Informatikai fejlesztésünk
keretében kiépítésre került a
könyvtár lokális hálózata, ez-
által mód nyílt az erõforrások
hatékonyabb kihasználására és
a közös, összehangolt munka-
végzésre. A városi hálózatra
és az internetre történõ csat-
lakozás megkönnyítette az
adatcserét, s megnövelte
könyvtárunk lehetõségeit,
szolgáltatásaink minõségét.
Könyvtárunk szolgáltatásai-
nak népszerûsítésére már évek

óta saját honlapot épít, melyen betekintést adunk
életünk „virtuális világába”.

Nagy gondot fordítunk értékeink képes be-
mutatójára, különös tekintettel régi könyveinkre,
könyvritkaságainkra. Így születtek meg virtuális
kiállításaink: a Régi könyvek internetes kataló-

gusa, valamint Könyvtárunk értékei és ritkasá-

gai címû weboldalunk. Névadónk tiszteletére Né-
meth László honlapot szerkesztünk, amely tar-
talmazza az író életrajzát, pályaképét, mûveinek
részleteit, azok hatástörténetét és értelmezését. Hon-
lapunk a http://www.nlvk.hu címen található.

Kiépítettük közhasznú információs szolgála-
tunkat, mely a közhasznú információk gyûjtésé-
vel, rendszerezésével és szolgáltatásával a min-
dennapi életben való eligazodáshoz nyújt segít-
séget. Rendkívül népszerû számítógépes szolgál-
tatásunk: látogatóink ingyenesen internetez-
hetnek, használhatják a könyvtár CD-ROM állo-
mányát, s szükség esetén szövegszerkesztést vé-
gezhetnek.

Nagy érdeklõdés kíséri 2002 óta szervezett
internetes tanfolyamainkat, amelyeken három
szakképzett könyvtáros ismerteti meg az érdek-
lõdõkkel a számítógép- és internethasználat alap-
vetõ lépéseit. Az elsõsorban gyakorlati megkö-
zelítésû húszórás képzéseket kiscsoportokban (5-
6 fõ) tartjuk, biztosítva az egyéni problémák sze-
mélyre szabott megoldását.

Kialakítottuk digitalizáló mûhelyünket, amely-
nek keretében mûködik honlapunkon a Hódme-
zõvásárhelyi Elektronikus Könyvtár, a HEK.
Célja, hogy magas szintû elektronikus szolgálta-
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tást nyújtson Hódmezõvásárhely lakosainak és
tágabb környezetének. A városhoz kötõdõ doku-
mentumokat digitalizált formában jeleníti meg,
s ezzel archiválja, ápolja és széles körben ismer-
teti sokrétû kultúrtörténeti örökségünket.

A mûhely munkatársa koordinálja az ún.
könyvtári informatikai együttmûködést, melynek
tagjai a városban mûködõ különbözõ típusú
könyvtárak. Az együttmûködés célja, hogy az
intézményünk által városi támogatással megvá-
sárolt könyvtári integrált rendszert, a Huntékát
telepítsük ezekre a helyekre, és együtt építsünk
egy közös katalógust, mely már az interneten –
honlapunkon – használható.

Az utóbbi idõszak fejlesztéseibõl kiemelen-
dõ, hogy megnyitottuk NAVA-pontunkat, me-
lyen keresztül elérhetõk a Nemzeti Audiovizuá-
lis Archívum által egybegyûjtött közszolgálati
tévé-és rádióadók felvételei.

Elindult Információs Társadalmi Tanácsadó
nevû szolgáltatásunk is, mely az elektronikus
ügyintézésben nyújt segítséget, s az ügyfélkapu
által kínált lehetõségek felhasználásán alapul az
információnyújtás folyamatában.

Könyvtárunk sokrétû, sokszínû tevékenységé-
nek rövid összefoglalója után következzen
összegzésül a számunkra, könyvtárosok számára
fontosnak tartott néhány gondolat.

Az élethosszig tartó tanulás, az „életre tanu-
lás”, az átképzés központi helyszíne a könyvtár.
A képzésekben való részvételhez nélkülözhetet-
len segítséget nyújthatunk a könyvtárban hozzá-
férhetõ információs háttér igénybevételével.
Intézményünk kiemelkedõen fontosnak tartja, hogy
azokra a kihívásokra, melyek napjainkban érik a
könyvtárakat, megfelelõ szakmai felkészültséggel
rendelkezõ könyvtárosok adják meg a választ.

A Németh László Városi Könyvtár arra tö-
rekszik, hogy olyan eszközrendszert hozzon lét-
re és mûködtessen megfelelõ, esztétikus környe-
zetben, amely a város valamennyi lakosa számá-
ra lehetõvé teszi a gyors információ-elérést, a
tanulmányaihoz, kutatásaihoz szükséges iroda-
lom használatát.

Nagy múltú könyvtárunknak május 11-én tar-
tottuk meg centenáriumi emléknapját, melyen
Lázár János polgármester, országgyûlési képvi-
selõ mondott köszöntõt. Õt három meghívott
vendégünk elõadása követte.

Az emlékülés tudományos jellegét, s egyben
rangját Kenyéri Katalin, az Oktatási és Kulturá-

lis Minisztérium Könyvtári Osztályának veze-
tõ fõtanácsosa Könyvtárügyünk jogi háttere

címû elõadásával, majd Barátné Hajdu Ágnes

fõiskolai tanár, a Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kara Könyv-
tártudományi Tanszékének vezetõje A könyv-

tárosképzés irányai, a szakma jövõképe címû
elõadása adta meg.

Miután kaphattunk egy általános képet a
könyvtárügy helyzetérõl, Szõkefalvi-Nagy Erzsé-

bet, a Somogyi-könyvtár igazgatója A Németh

László Városi Könyvtár helye és szerepe a me-

gye könyvtárai között, kapcsolatépítés a szegedi

Somogyi-könyvtárral témájú hozzászólásával a
százéves intézményre irányította a figyelmet, így
jómagam már konkrétan a könyvtárról, az itt
folyó munkáról beszélhettem.

Ezután ünnepélyes pillanatok következtek,
Németh Ágnes, Németh László leánya átnyújtot-
ta a Németh László-emlékplakettet intézmé-
nyünknek.

Majd az erre az alkalomra megjelentetett
Könyvtári évszázad 1907–2006 címû könyv-
tártörténeti könyvet mutattuk be, amelyet Kõ-

szegfalvi Ferenc helytörténész kollégánk állí-
tott össze, és Péter László nyugalmazott egye-
temi tanár elemzett a tõle megszokott alapos-
sággal.

A délelõtti program a könyvtárépület elõtt
álló Németh László-szobor koszorúzásával fe-
jezõdött be.

A jó hangulatú ebéd után egymást követték
jelenlegi és volt kollégáink hozzászólásai, emlé-
kezései, közvetlen, meghitt, bensõséges hangu-
latban.

Vendégeinknek a centenárium alkalmából
útjára indított Könyvtári Hírlevél jubileumi szá-
mával és a könyvtárhoz, Vásárhelyhez kötõdõ
jeles személyek visszaemlékezéseit egybegyûjtõ
kiadvánnyal kedveskedtünk.

Nagy örömünkre szolgált, hogy nemcsak a
közel lakók, a helyben munkálkodó kollégáink,
hanem az ország más tájain élõk is megtiszteltek
bennünket jelenlétükkel, s érdemesnek tartották
a részvételt ünnepségünkön. A rendezvénysoro-
zatot nagy figyelem övezte mind a szakma – sok
jókívánságot kaptunk –, mind a városvezetés és
a helyi média részérõl.

Reméljük, sikerült méltóképpen megemlékez-
ni errõl a nem mindennapi évfordulóról.

Soós Csilla
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Iskolai könyvtárosok írjákIskolai könyvtárosok írjákIskolai könyvtárosok írjákIskolai könyvtárosok írjákIskolai könyvtárosok írják

Könyvtárhasználati
bemutató óra

A Gyakorlat éve keretében a Fõvárosi Könyvtár-

pedagógiai Mûhely számos bemutató órát szer-
vezett. A legutolsói könyvtárhasználati bemuta-
tóórának (2007. május 23.) az Árpád Gimnázi-
um könyvtára és Karádi Magdolna igazgatónõ
adott helyet, mindannyian hálásak vagyunk
érte…

Irodalom és néprajz. Két nagyság. Látszólag
különállóak…, illetve talán nem is annyira.
Könyvtárhasználati óra keretében láthattunk egy
igen szép példát arra, hogyan is lehet e két terü-
letet szinte láthatatlanul, ugyanakkor mégis lát-
hatóan ötvözni. Bátran használni a tantárgy-
köziség lehetõségeit, összefüggéseket keresni, és
a gyerekekkel együtt felfedezni ennek örömeit.

Nem is olyan régen olyan órán tapasztalhat-
tuk meg ezt a fajta tanítást, melyen jelen volt
egy lelkes (magyar-történelem-néprajz szakos)
tanárnõ Kõváriné Fülöp Katalin személyében,
és egy segítõkész könyvtárostanár, Rónyai Tün-

de, akinek köszönhetõ az a jó állományú, gyer-
mekbarát, szép könyvtár is, melyben láthattuk
az órát. S az eredményhez hozzájárult egy befo-
gadó, érdeklõdõ 10. évfolyamos osztály.

Nem lehetetlen, sõt kihívást jelentõ az iroda-
lom órákba becsempészni egy kis honismeretet,
színismeretet, szimbólumvilágot, mint ahogy ezt
láthattuk is… A téma a romantika irodalma,
innen indult el, ekkor kezdett el éledezni Ma-
gyarországon a népiesség felfedezése, ekkor
kezdtek el igazán foglalkozni múltunk, hagyo-
mányaink fontosságával.

Persze több feladatot is ró mindkét pedagó-
gusra, de megéri! A könyvtárostanár elõkészíti,
rendszerezi az órán használandó könyveket,
megnézi, milyen lehetõségek vannak a keresés-
re, a tanár pedig összefogja, majd átgondolják
közösen, mit is szeretnének belevenni az órába.
Izgalmas a tanárok és a gyerekek számára egy-
aránt.

Az említett óra több szempontból is sikert
aratott. A gyerekeknek valóban lehetõségük volt

az új anyag elmélyítésére, külön érdekes, hogy a
kiválasztott könyveket értékelték, értõen tanul-
mányozták, több esetben is megfogalmaztak bí-
ráló kritikát.

A „ma gyereke” számára különösen fontos
lenne, hogy megismerje a múltját, jelenét, kö-
tõdjön a hagyományokhoz, magyarsághoz, lássa
és értse az összefüggéseket, utánanézzen olyan
fogalmaknak, mint például folklór, népköltészet
stb. A népköltészet hagyományaira építõ magyar
költészet kiemelkedõ alakjai, így Arany János és
Arany László, pontosan illeszkednek  a tananyag-
hoz, mellettük ismerjék meg Erdélyi János, Ipo-
lyi Arnold nevét is, hogy egyet-kettõt kiemeljek
közülük.

Jó tudatosítani a gyerekekben, hogy a magyar-
ság kedvelt szimbólumai, a rózsa, a liliom és
persze a tulipán nem „egyszerûen” csak virágok,
ennél sokkal több jelentéssel bírnak. Gondoljunk
csak a tulipánra, mely a nõiességnek, szerelem-
nek a jelképe…

A színek jelentésénél a tanárnõ más népek,
országok szimbolikájáról is beszélt, ezzel tuda-
tosítva azt, hogy egy szín más és más országban
eltérõ jelentéssel bírhat.

A folklórkutatás kapcsán a székely nyelvjá-
rásról beszélni és keresni ugyancsak fontos, hi-
szen a határon túli magyarok kultúráját megis-
merni a nyelven keresztül is egy lehetõséget
jelent.

Meg szeretném említeni, mert nagyon jó volt
zárásként, hogy a gyerekek egy balladarészle-
tet is elénekeltek, mely a tanár számára még
egy eszközt jelentett a téma sokoldalú feldol-
gozására.

Személy szerint is köszönöm ezt a tanórát (a
többi kolléga nevében is), hiszen nem csak egy
órát láthattunk, hanem ebben éppúgy benne volt
ennek a két kitûnõ pedagógusnak, Kõváriné Fü-
löp Katalinnak és Rónyai Tündének a személyi-
sége és pozitív hozzáállása, melyek elengedhe-
tetlenek az oktató-nevelõ munkához.

Végül, de nem utolsó sorban még egyszer
kiemelném azt a könyvtárt, melyben az órát lát-
hattuk, hiszen az Árpád Gimnázium egyik „kin-
csérõl” beszélünk, melynek kialakításáért – a
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költözést követõen, ami egy könyvtár esetében
fokozottan nagy és körültekintõ munkát igényel
– Rónyai Tünde könyvtárostanárt illeti dicséret
és egyben köszönet.

Ilyés Renáta

Szaktanácsadói munka
és iskolai könyvtárak
a fõváros kerületeiben

A Fõvárosi Pedagógiai Intézet különleges figyel-
met szentel az iskolai könyvtárakban folyó szak-
mai munka támogatásának. Az év közbeni szak-
mai mûhelyek és napok mellett nagy jelentõség-
gel bírnak a kerületi pedagógiai szakmai szol-
gáltatók szaktanácsadói által vezetett általános
iskolai munkaközösségek. A közoktatás alapozó
szintjén igen fontos, hogy az információszerzés
technikáját, az ehhez kapcsolódó kompetenciá-
kat jól elsajátítsák növendékeink. Nem mindegy
tehát, hogy az általános iskolákban milyen szin-
tû a könyvtárpedagógiai munka. Ezért kerestük
meg a jól mûködõ szakmai munkaközösségek
vezetõit, hogy számoljanak be a kerületükben
folyó iskolai könyvtári munkáról.

„A II. kerület gyakorlatában a fenntartó és az
iskolavezetés mindig támogatója volt az iskolai
könyvtáraknak” – mondja Pap Éva könyvtáros,
szaktanácsadó.

A fõvárosnak ebben a kerületében jelenleg
tizenöt önkormányzati fenntartású iskola mûkö-
dik: nyolc általános iskola és hét gimnázium
(beleértve a tizenkét évfolyamos iskolákat is). A
különbségeket az évfolyamok számában, a tanu-
lólétszámban természetesen az intézmények
könyvtárai is tükrözik az állomány nagyságában
vagy az ott dolgozó könyvtárostanárok számá-
ban. A kerület négy nagy iskolája másfél-két
álláshellyel rendelkezik, a kisebb gyûjtemények-
ben egy-egy könyvtárostanár dolgozik. A leg-
több iskolai könyvtárban használnak valamilyen
integrált könyvtári rendszert, leggyakrabban Szi-
rént vagy Sziklát.

Mi történik még az iskolai könyvtárakban?
Valójában minden, ami csak az iskolával kap-
csolatos lehet. A könyvtári szolgáltatásokon túl
a tankönyvrendelés lebonyolítása, majd a beér-
kezõ tankönyvek kezelése szintén a könyvtárhoz
kötõdik. Folyik a könyvtárhasználati órák meg-

tartása; ezzel és még számtalan egyéb iskolai
programmal az olvasóvá nevelés. Az iskola pe-
dagógiai, intézményvezetési tevékenységének
támogatásán túl a pedagógus önképzésben, to-
vábbképzésben részt vevõ pedagógusok is elõ-
ször az iskolai könyvtárhoz, könyvtároshoz for-
dulnak segítségért.

A kerület több mint ötven tanulmányi és te-
hetséggondozó versenyén mindig ott van a hát-
térben a felkészítés-felkészülés során a könyvtár
és a könyvtárostanár.

A versenyek közül kiemelendõ a Bod Péter
országos könyvtárhasználati verseny mellett az
a történelmi csapatverseny is, amelyet a történe-
lemtanárok és a könyvtárosok együttmûködése
hozott létre, és olyan sikerrel zajlik, hogy évrõl
évre elõzetes házi vetélkedõk alapján korlátozni
kell az induló csapatok számát, különben nem
találnánk helyet, ahová beférnénk!

A kerületben huszonhat szakmai munkakö-
zösség mûködik, köztük a könyvtárostanároké.
Az éves programot a közösen összeállított mun-
katerv rögzíti. Ezek az év szakmai-módszertani
eseményei, amelyek egyben a kapcsolattartás
fórumai is egymással, a II. Kerületi Pedagógiai
Szolgáltató Központtal, a Fõvárosi Pedagógiai
Intézettel (FPI), a Fazekas Gimnáziummal, a
kerületi Szabó Ervin Könyvtárral (FSZEK), a
nagyobb könyvtárakkal.

Az utóbbi két tanévtõl örvendetesen megnö-
vekedett a kedv a bemutatóórák tartására, a saját
gyakorlat megmutatására, tapasztalatok, ötletek
átadására. Az FPI „Jó gyakorlat éve” díjazottjai
között kerületi kolléga is volt, az Áldás Utcai
Általános Iskolából.

Jó lenne, ha ez a gyakorlat töretlen maradna
az információs társadalom korszakába lépve is.”

„A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet – melyet
Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete 2000. január 1-jei hatállyal alapított meg –
pedagógiai szakkönyvtárában jelenleg már közel
6600 egységnyi dokumentum található – olvas-
ható Nagyné Koczogh Tünde igazgató asszony
beszámolójában.

A könyvtár kiemelkedõ célja, hogy a XX.
kerületi iskolai könyvtárak közötti kapcsolatot
összehangolja. Ennek alapjául – egyebek között
– a WINISIS 1.4 program szolgál, melynek se-
gítségével lehetõség nyílik a kerületi közös ka-
talógus építésére, amely jelenleg 15 058 rekor-
dot számlál. Nagy büszkeségünk, hogy ebbe a
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munkába – a fõvárosban elsõként – az óvodák is
bekapcsolódtak, így a kerület minden oktatási
intézménye számára elérhetõvé vált az intéze-
tünk és a kerület valamennyi iskolai, illetve
óvodai könyvtárának állománya. A számítógé-
pes rendszer segítségével feltárt és feldolgozott
dokumentumok honlapunkon is megtalálhatók a
www.pepint.hu/konyvtar/ kölcsönözhetõ doku-
mentumok alatt, melyet folyamatosan bõvítünk.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 2006 szep-
temberében együttmûködési megállapodást kö-
töttünk a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár XX.
kerületi tagkönyvtáraival, melynek alapja a FSZEK
és a Fõvárosi Pedagógiai Intézet képviselõi által
2006. április 4-én aláírt megállapodás volt.

A könyvtári munkaközösségi foglalkozásokon
kívül – ahol lehetõség nyílik a könyvtáros-
tanárokkal való együttgondolkodásra és a prob-
lémák feltárására, illetve megvitatására a haté-
konyabb munkavégzés érdekében – az évente
megrendezett tankönyvbemutatókkal és a peda-
gógiai napok rendezvényeivel is segíteni kíván-
juk a kerületi könyvtárostanárok, illetve pedagó-
gusok munkáját.”

„A Belváros–Lipótváros általános iskoláiban
egy, a kerületben található gimnáziumokban két
fõállású, felsõfokú végzettségû könyvtáros látja
el a feladatokat, heti 22, illetve 40 óra nyitvatar-
tási idõvel. A könyvtáros szaktanácsadónak fo-
lyamatos, jó kapcsolata van a fenntartóval, illet-
ve a középiskolák igazgatóival, s a kerületben
nem kívánják egyik intézményben sem a
könyvtárostanárok létszámát csökkenteni” – írja
beszámolójában Kocsis Éva igazgatóhelyettes.
Majd így folytatja: „Az elmúlt három évben
valamennyi önkormányzati fenntartású intéz-
ményben megtörtént a könyvtárak szakmai el-
lenõrzése, elemzése és értékelése. A tapasztala-
tok alapján elmondható, hogy az intézményve-
zetõk kiemelt fontosságú területként kezelik az
iskolai könyvtárakat, szerepük elismert: az okta-
tási és nevelési feladatok ellátásához szükséges
szakmai információbázis. Mind elhelyezésben,
mind a tárgyi feltételek fejlesztésében, s nem
utolsó sorban költségvetésükbõl kiemelten for-
dítanak iskolai könyvtáraikban az állományfej-
lesztésre.

A Bod Péter könyvtárhasználati versenyek
gyõztesei között az elmúlt tíz évben mind a fõ-
városi, mind az országos fordulókon rendszere-
sen jelen vannak a kerületünkbõl.

Ebben a tanévben – az FPI munkatervéhez
kapcsolódóan – kerületünkben is »A jó gyakor-
lat éve« jegyében szerveztük programjainkat: az
olvasóvá nevelést szolgálta az alsós könyves
vetélkedõ jó példával a Szemerében, módszerta-
ni megújulásunkat segítette a szakóra az Eötvös-
ben, projektbemutatót tervezünk a jövõ tanévre
a Váciban.

Munkaközösségi megbeszéléseinken idõt
adunk egymásnak a tapasztalatcserére, az egy-
mástól tanulást a kollégák erõsen igénylik, ezért
a jövõ tanévben sem hagyjuk el” – utal a beszá-
moló a következõ tanévre.

Kiemelkedõen magas színvonalú szakmai
munka folyik Újbudán (XI. kerület), ahol a ke-
rület könyvtárostanárai havonta találkoznak Si-

mon Juditnak, a kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Intézet munkatársának vezetésével. Közoktatás
napi rendezvényükön évek óta szerepel egy-egy
könyvtárostanár, aki a könyvtárában zajló, kor-
szerû módszerekkel végzett pedagógiai munkát
mutatja be. Tapasztalata szerint az iskolai könyv-
tárosok sok feladatot látnak el az iskolán belül.
Szolgáltató központjuk igyekszik segíteni mun-
kájukat, továbbképzésüket. Ebben évek óta je-
lentõs segítséget nyújt az önkormányzat, számos
programunk és a továbbképzések támogatásával.
Ebben az évben az iskolai könyvtárosoknak szánt
A könyvtárpedagógia módszertana címû harminc-
órás akkreditált tanfolyamra jelentkezõk tanfo-
lyami díjának ötven százalékát az önkormányzat
finanszírozta. A tanfolyamot a Fõvárosi Peda-
gógiai Intézettel együttmûködve valósítottuk meg,
rendkívül hasznos volt minden résztvevõ számára.

A kerületben minden iskola a Szikla integrált
könyvtári feldolgozó programot használja, ame-
lyet még 2002-ben az önkormányzat közbeszer-
zés útján biztosított az iskoláknak.

„2003 augusztusában a XV. kerületi önkor-
mányzat átszervezte a Pedagógiai Központ Szak-
mai Szolgáltató és Nevelési Tanácsadó intézmé-
nyét. A pedagógiai tájékoztatást, szakmai szol-
gáltatást a Pedagógiai Könyvtár látja el, amely-
nek vezetõje egyben a könyvtár-informatika
munkaközösséget is összefogja.” – mondja
Frenyó Vilmos Lászlóné, a Pedagógiai Könyvtár
vezetõje.

Országosan egyedülálló munkálatok folynak
kerületünkben az önkormányzat segítségével.
Könyvtárszakmai feladataink ellátása érdekében
két modernizációs programot dolgoztunk ki az
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iskolai könyvtárakra vonatkozóan: a közös
könyvtári feldolgozói programot és a központi
könyvtári adatbázis programot.

E két elem együtt, egymásra épülve erõsíti egy-
mást, s csak így együtt képes a könyvtári informa-
tika ellátni feladatát. E feladat pedig nem keve-
sebb, mint a tanítás-tanulás folyamatának egyre
hatékonyabbá tétele az infokommunikációs tech-
nológiák segítségével. Hiszen nyilvánvaló tény,
hogy a ma iskoláinak a tanulókat a permanens
önképzésre kell felkészíteniük. A diákoknak el kell
sajátítaniuk az önálló ismeretszerzés technikáját is,
s ennek kikerülhetetlen feltétele, eszköze a megfe-
lelõen feltárt könyvtári állomány. Könyvtárszak-
mai feladatunk két programja ezt a célt szolgálja.

Minden könyvtár központilag kapta meg a
könyvtári feldolgozói programot és a számító-
gépet. A Pedagógiai Szakkönyvtár évente bizto-
sítja a szoftverkövetést és a vírusvédelmet min-
den szakmailag hozzá tartozó könyvtárnak. A
Pedagógiai Szakkönyvtár feldolgozó könyvtáro-
sai utazó könyvtárosokként kint dolgoznak az
iskolai könyvtárakban. A feldolgozott állományt
közös adatbázisba szerkesztjük, mely megtekint-
hetõ a www.szikla.net/xv honlapon.”

Természetesen a kiragadott példákon túl szinte
valamennyi kerületben találunk egy-egy követ-
nivaló könyvtárostanári munkaközösséget.

Hagyományokat ápol a Hegyvidék (XII. kerü-

let), ahol immár öt éve minden év márciusában
átadják a könyvtárostanár munkaközösség által
alapított Gyõri Gáspár-díjat. A kerület valamennyi
oktatási intézményében van könyvtárostanár, a gim-
náziumokban magasabb létszámban.

A szaktanácsadó személyisége, felkészültsé-
ge meghatározó a fõvárosi általános iskolák ese-
tében is. Ezt bizonyítja munkájával Hubert Ildi-

kó és Kovács Mariann, aki a bemutató órák és a
tehetséggondozó könyvtári vetélkedõk segítségé-
vel mutatja meg a kerület pedagógusainak, szü-
lõinek az iskolai könyvtár adta lehetõségeket.

Az idei évben több kerületben új szaktanács-
adók váltották a „régieket”. Így búcsúztunk el a
könyvtárostanár Horváth Zoltántól, aki több éves
magas színvonalú munka után megvált a VIII.
kerület szaktanácsadói feladataitól. Változás tör-
tént Budatétényben is, hiszen az energikus és
sokoldalúan képzett Emmer Gáborné vette át a
munkaközösség vezetését.

Az iskolai könyvtár valamennyi oktatott tan-
tárgy számára nyújt segítséget ahhoz, hogy a

tantárgyi kompetenciák fejlõdjenek. Ezért tart-
juk olyan hangsúlyos feladatnak az iskolai könyv-
tárak fejlesztését a XXI. században. A Fõvárosi
Könyvtárpedagógiai Mûhely ebben az esztendõ-
ben kiemelten a jó gyakorlatot igyekezett megmu-
tatni a szakmának. Ez a tervünk a kerületi munka-
közösségek és szaktanácsadók segítségével való-
sult meg, s reméljük ez tovább folytatódik, hiszen
a 2007-2008-as tanév a „kézfogás éve” lesz a Fõ-
városi Könyvtárpedagógiai Mûhely számára.

Hock Zsuzsanna

Könyvtárhasználati
versenyek 1992 és 2007
között a közoktatásban

(15 év a Bod Péter
könyvtárhasználati verseny
alapítójának szemével)

Most, amikor a 15-ik alkalommal került sor az
Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny-
re, érdemes összegezni a másfél évtized folya-
mán felmerült több gondolatot.

Mindenek elõtt szükséges megköszönni azok-
nak a kollégáknak a folyamatosan, több mint egy
évtizedig végzett értékes, önkéntesen vállalt mun-
káját, akik meghatározták a verseny derûs, baráti
légkörét, szakmai, emberi igényességét. A tartalmi
munka meghatározója a nagy tudású, szigorú, min-
denkire figyelõ Zsoldos Jánosné Cselényi Gyöngyi

volt. Állandó társa a nyugalmat, a gyermekköz-
pontú szellemet õrzõ két könyvtárostanár, Szepesi

Hajnal és Melykóné Tõzsér Judit. A két precíz,
pontos pedagógiai intézeti szakkönyvtáros, Dán

Krisztina és Zelles Ilona mellett kiemelkedõ Ba-

logh Mihály szerepe is: évekig támogatta a ver-
senyt elõkészítõk munkáját, kívülállók számára
sokszor észrevétlenül. Rendszeresen vállalta az
országos döntõn a zsûritagságot vagy az elnöki
tisztet. Nyugalmat, derût árasztott maga körül.
Amikor a díjkiosztásra került sor, gondosan vá-
lasztott szavaival, tömören fogalmazott dicsérõ
mondataival ajándékozta meg a versenyzõket.

A felkészítõk és a versenyzõk országos szer-
vezését mintaszerûen, rengeteg munkával, sok
emberséggel végezte Benkõ Ilona. Róla így ír
Zsoldosné értékes, összegezõ könyvének tizedik
oldalán: „Az OKSZI és a Bod Péter verseny
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kapcsolatában új fejezet kezdõdött Benkõ Ilona
témafelelõsi megbízásával. Személyében gyakor-
ló könyvtárostanár (Karinthy Frigyes Gimnázi-
um) és egyben szakképzett informatikus került
erre a posztra, aki ráadásul még kitûnõ mene-
dzselési képességekkel is rendelkezik. Nem vé-
letlen, hogy az utóbbi években ugrásszerûen
megnõtt a versenybe bekapcsolódó iskolák és a
versenyzõk száma.” (Zsoldos Jánosné: Tíz év az
Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny
szolgálatában. Feladatsorok és elemzések 1993–
2003. Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc Gimnázium,
2003. 130 p.)

Az egymást rendszeresen segítõ és megbecsü-

lõ nyolc ember vezette szellemileg és gyakorla-
tilag a minden tanévben megtartott versenyt
évekig! Mellettük két-három kolléga bekapcso-
lódott – elsõsorban a felsõoktatásból – a zsûri
munkájába rövid ideig. Ezzel színesebbé vált az
értékelés, és elvitték a verseny hírét a különféle
könyvtári, pedagógiai és önkormányzati helyekre.

Egyszer majd elemezni kell az olyan segítõ

igazgatók munkáját, mint a nyíregyházi Kalucza

Lajos, az olyan támogató intézmények szerepét,

mint a volt OKSZI, FPI, és a többször helyet adó

iskolákét, a Veres Pálné vagy a Városmajori

Gimnáziumét. Meg kell kérdezni módszereikrõl
az olyan sikeres felkészítõ tanárokat, mint Sipos

Mária, Lauer Katalin, Vass Marianna, Szántó

Istvánné, Scholl Bernadett, Kalydy Zsuzsa. Ér-
demes kutatni az olyan kollégák lépéseit, akik a
háttérben intenzíven támogatták a szervezõket,
felkészítõket, mint Sáráné Lukátsy Sarolta. Akik
többünkkel együtt sokat tettek a hangulatos, szak-
mailag igényes versenyekért, mint Ambrus

Andrásné Zsóka, Kalmárné Morcsányi Rozália,

Fülöp Katalin, Horváthné Szandi Ágnes. Szíve-
sen olvasnánk emlékezõ írásokat a versenyt kö-
vetõen a tanulóktól. Fontosak, tanulságosak len-
nének ezek a beszámolók.

Meggondolandó: mi szerint választódik ki
iskolán belül a versenyzõ. Esetleg valaki kijelöli
az illetõt? Felmerült ez a lehetõség is, de ezzel
nem értünk egyet. Hasznos lenne egy olyan
mérés, amely azt vizsgálná, hogyan kezdõdik egy
helyi, iskolai verseny.

Az indulást vélem a legfontosabbnak az esély-

egyenlõtlenség csökkentése szempontjából. Én a
következõ lépéseket tettem:

1) Az iskola igazgatójával történt egyeztetés
után a tantestületnek a vezetés kihirdette szep-

tember végén, hogy melyik napon töltenek ki
valamennyi osztályban reggel 8-tól 8.15-ig egy
könyvtári feladatlapot.

Ennek a lépésnek több értéke van:
• Az igazgató állást foglalt, támogatta mun-

kámat megértéssel, idõpont megjelöléssel és a
kihirdetéssel. (Az augusztusi tanévnyitó értekez-
leten elfogadták, hogy szeptember végén lesz egy
ilyen mérés.)

• A tanulók tudomásul vették, hogy az isko-
la fontosnak tartja a témát – igyekeztek jól vá-
laszolni.

• Minden osztályban más szakos tanár volt.
Természetesen megnézték, mit töltenek ki a ta-
nulók, így kollégáim is gazdagodtak egy mini-
mális könyvtárhasználati ismerettel. Az egész
iskola a könyvtárra figyelt!

2) A beszedett lapokat tanítás után minden
osztályból két tanuló kijavította. A lapokat vala-
mennyi osztályfõnök megkapta másnap, és ki-
osztotta az osztályában. A jobb eredményt el-
érõket évfolyamversenyre hívtam, hogy képvi-
seljék osztályukat.

Ennek a lépésnek az értékei:
• A javítást végzõ két tanuló sokat tanult a

munka során és megismerték osztályuk tudását.
• Az osztályfõnökök többsége megnézte az

eredményt, megismerte tanítványait errõl az ol-
dalukról.

• A legjobb eredménnyel végzõk örültek
eredményüknek, és szívesen vállalkoztak egyik
tanítási nap végén egy rövid versengésre a pár-
huzamos osztályból jövõ tanulókkal.

3) Az osztályok közötti versenyben kitûnt,
hogy kik a jobb versenyzõk. Közülük aki akart,
vállalkozhatott két évfolyam legjobbjaival való
mérkõzésre (szakmunkásban 9. és 10., általános-
ban 7. és 8. évfolyamosok találkoztak a könyvtár-
ban). Az évfolyamok „javával” egy-két szünetben
találkoztam. Spontán alakult egy érdeklõdõ csapat.

4) A legjobbakkal már többször együtt vol-
tunk. Szívesen jelentkeztek országos versenyre.

Ennek a lépésnek abban láttam fõ értékét,
hogy a tanulót nem én vagy valamelyik tanár
jelölte ki, hanem örömmel, önként jelentkezett.

Az országos verseny kezdete

Az 1960-as évektõl több iskolában bevezettem a
könyvtári versenyt. A legtöbb tapasztalatot az
Élelmiszerkereskedelmi Szakmunkásképzõ Is-
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kolában szereztem, ahol nyolc évig dolgoztam.
18 osztály indult az elsõ évfolyamon évekig.
A fõvárosi iskolák mellett több megyébõl ér-
keztek 15 évesek. Azt tapasztaltam, hogy a
versenyt a tanulók érdekesnek tartották, én pe-
dig láttam eredményeit, pedagógiai hasznos-
ságát. Ezért kezdtem el szervezni az országos
versenyt az 1992/93-as tanévben. Szûk körben
ismertettem tervemet. Amikor több mint tíz
érdeklõdõ volt, a Bod Péter Társaság néhány

tagjának segítségével elõkészítettem a ver-
senyt. Az országos döntõ elõtti hetekben az
Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda
(OKSZI) igazgatója, Varga Márta tudomást
szerzett errõl a munkánkról és felajánlotta
segítségét. Tanácsára fordultam az oktatási
minisztérium illetékeseihez, akik már mint
országos versenyt támogatták munkánkat a
következõ tanévtõl. Ekkor az OKSZI, az okta-
tási minisztérium, a felkért zsûritagok és a
megyei pedagógiai intézetek munkatársai mel-
lett a szervezõmunkába egyre intenzívebben
bekapcsolódott a könyvtárostanárok civil szer-
vezete is.

A verseny elsõ tíz évérõl könyv jelent meg
Zsoldos Jánosné tollából, akit elnöknek kértem
fel 1992–93-ban. Az abban leírtakat mindenki-
nek ajánlom a szerzõ szavaival: „a nyíregyházi
Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány támo-
gatása jóvoltából ajándékul kínálja ezt a füzetet
mindazoknak, akik valamilyen módon kötõdnek
az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Ver-
senyhez. Egykori, jelenlegi és jövõbeli szerve-
zõknek, felkészítõ tanároknak.” (Zsoldos Jánosné:
Tíz év az Országos Bod Péter Könyvtárhaszná-
lati Verseny szolgálatában.) Fontos volna a mû
folytatása!

Ebben az írásban nem célom az utóbbi öt év
részletezése. Néhány alapvetõ kérdésre kívánok
választ keresni, a késõbbi versenyre felkészítõk
és a múltunkat vizsgálók számára. Kollégákkal
beszélgetve megfogalmazódott néhány alapelv.
Ezek közül elsõként a verseny célját írom le.

A Bod Péter nevet a XVIII. századi tudós
elõtti tiszteletünk miatt választottuk. Gondola-
tai, élete, munkássága érdemessé teszik arra, hogy
kollégáink és tanítványaink ismerjék õt. Igaz
emberre kívántuk felhívni a figyelmet.

Pedagógiai célunkat Munkácsy Katalin, az
ELTE oktatója, aki a verseny elsõ évében ve-

lünk volt, így fogalmazta meg: „ A Bod Péter

könyvtárhasználati verseny 15 évvel ezelõtt azok-

nak a pedagógiai céloknak a megvalósítása ér-

dekében szervezõdött, amelyek mára váltak elis-

mert, új trendekké.

A könyvtártudomány saját tudományos hát-

térrel rendelkezik, természetesen ennek elemi

részei a versenyek is, de a versenynek nem a

könyvtártudományi ismeretek terjesztése a fõ

célja. A tanulás, az olvasás és az olvasottak

megbeszélése alapján történõ tanulás segítése a

verseny fõ célja a kezdetektõl máig, bár a hang-

súlyok alkalmanként változtak.

A könyvtárhasználati verseny több oldalról

kívánja segíteni az iskolák ez irányú tevékenysé-

gét. Felhívja a figyelmet e terület fontosságára.

A tanulókat felkészítõ tanárok számára a ver-

seny elõkészületei és maga a verseny a szakmai

kapcsolatok bõvülését jelentik, és módot adnak

tapasztalataik megfogalmazására és megvitatá-

sára.

A tanulók számára a versengés örömét, izgal-

mát és új élményeket kínáló rendezvény a taná-

rok számára a tanártovábbképzés egyik fontos

alkalma. A tanárok a tanítványaik sikere érde-

kében vállalják azt a túlmunkát, amelyre egyéb-

ként idõ hiányában nehezen szánnák el magukat.

Tanulmányozzák a legújabb könyvtári szakirodal-

mat, kipróbálnak új pedagógiai módszereket. Saját

tanítványaikkal együtt ismerkednek a verseny adott

évi tematikájának ismeretanyagával.

A családi körülmények különbözõségét egyen-

súlyozhatja a jól felszerelt iskolai könyvtár és a

hozzáértõ pedagógusi tevékenység. Úgy gondol-

juk, hogy az esélyegyenlõtlenség csökkentése

iskolán belüli megvalósításának egyik fõ színte-

re az iskolai könyvtár.

Az iskolai könyvtárak a kompetencia alapú

tanulás egyik bázisává válhatnak úgy, hogy

ebbe beleérthetõ az informatikai eszközök al-

kalmazása is, illetve a kétféle információszer-

zési folyamat egymástól függetlenül megvaló-

sulva is jól kiegészítheti egymást. A könyvek,

könyvtárak és maga az olvasás lényege, hogy

a tanulók alkalmazhatják már megszerzett is-

mereteiket, és azokat igényeiknek, igényessé-

güknek és az éppen adott téma szükségleteinek

megfelelõen bõvíthetik.

Ennek kerete lehet a projekt-módszer is. A

diákok öntevékeny, együttmûködésükön alapuló

témafeldolgozása más-más mélységû és terjedel-
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mû irodalmi hátteret igényel. A könyvtárban elér-

hetõ információhordozók, a pedagógusok szükség

szerinti segítségével, a munka kezdeti szakaszában

a tervek elkészítéséhez használhatók. A munka

közben a tanulók választ kereshetnek az aktuálisan

felmerülõ kérdéseikre, és talán a legfontosabb, hogy

a projektzáró kiselõadás, poszter vagy egyéb for-

májú dokumentum elõkészítéséhez saját tapaszta-

lataikat beillesztik a már meglévõ ismeretek rend-

szerébe.” (Kézirat)
Az új pedagógiai tapasztalatok elterjesztése

érdekében fontosnak tartottuk, hogy minden
megyébõl jusson versenyzõ az országos döntõ-
be. Természetesen ez többletmunkával járt. A
több ízben jól versenyzõ megyébõl nehéz volt
visszautasítani az egyre jobb jelentkezõket, ne-
héz volt megtalálni azokban a megyékben a
megyei szintû vezetõt, ahonnan senki sem vál-
lalta korábban a szervezéssel járó többletfelada-
tot. Végül az évek során már minden megyébõl
volt versenyzõ.

A felkészítõ tanárok számára a verseny a szak-
mai kapcsolatok bõvülését jelentheti. Ennek
mértéke a szervezéstõl függ. Amennyiben a ta-
nárok a verseny döntõjének idején várost néz-
nek, bevásárolnak, ismerõsüket látogatják, csök-
ken a szakmai kapcsolatok létrejöttének lehetõ-
sége. Ahol biztosítottak egy nyugodt konzultáci-
ós termet, ott a tanárok ajándéknak tekintették a
szakmai beszélgetést, sok hónapi felkészítõ
munkájukért.

Megismerhették egymást, kialakult egy „él-
csapat”. Megbeszélhették az írásbeli feladatokat,
fontolgatták a mérési lehetõségeket. Tapasztala-
tot cserélhettek saját iskolájuk, megyéjük verse-
nyével kapcsolatban. Meg lehetett vitatni, egy-
egy évfolyamon melyik kérdés volt könnyû,
melyik nehéz, milyen problémát hogyan lehetett
megoldani. Milyen iskolatípusban milyen isko-
lai vagy iskolán kívüli könyvtári feltételekkel,
milyen társadalmi és tantestületi környezetben,
milyen osztály- vagy más csoportos keretben
(napközi, kollégium, szakkör), esetleg inkább
egyéni foglalkozás során zajlott a felkészülés.

Fejlesztés

A fejlesztés módszertani kérdéseire válaszokat
kell keresni, találni.

Milyen idõközönként legyen verseny? Évente,
mint a tanulmányi versenyek.

Kit nevezhet be az iskola? Az adott évre vo-
natkozó versenykiírásnak megfelelõ tanulókat.

Indulhat-e valaki többször? Igen.
Ha nincs az iskolában vagy valamelyik me-

gyében könyvtárhasználati verseny, de egy tanu-
ló indulni akar, mi a teendõ?

• Jelentkezhessen a tanuló egy másik isko-
lában, illetõleg az iskola forduljon egy másik
megyéhez, s ott induljon a diák.

• Lényeges, ne forduljon elõ, hogy egy ta-
nuló elõzetes megmérettetés nélkül, közvetlenül
az országos verseny döntõjén vegyen részt. Ki-
zárólag iskolában történjék a jelentkezés.

Szervezési kérdések

Többünk véleménye szerint az 5–6. évfolyam

tanulói az osztályukban, azután iskolai szinten,
majd kistérségben, városon belül, kerületekben
versenyezhetnek minél nagyobb számban. Ilyen
volt például Budapesten a Gyõri Gáspár neves
könyvtárostanárról elnevezett verseny.

A 7–8. és a 9–10. évfolyamosok az iskolai
versenyen, majd a városi, végül a megyei for-
dulón vesznek részt. A megyei szervezõ ez-
után javasolhat az országos fordulóra. Egyik
kitûnõ megyei versenyrõl – melyen vendég-
ként jelen voltam – olvashatunk az Iskola-
könyvtáros 2000/1. számában. (Patona Fe-
rencné: Hagyományteremtés a megyei szintû
Bod Péter könyvtárhasználati versenyeken
Veszprém megyében. A folyóirat elsõ 25 szá-
ma CD-n megrendelhetõ!)

A 11–12. osztályosok részére nem minden
évben indult Bod Péter verseny.

Vallom: a könyvtárhasználat magasabb szint-
jére jutó fiatalok megmérettetése minden kor-
osztálynál fontosabb! Mivel 2004-tõl ismét nem
hirdették meg a versenyt részükre, elutaztam
Nyíregyházára, hogy az oly sok téren többletet
vállaló gimnáziumot felkeressem. Jeleztem, egy-
szer valakinek kezdenie kell egy új utat. Azon-
nal megértõ fülekre találtam. Kalucza igazgató
úr és Zsoldos Jánosné szaktanácsadó (állami
támogatás nélkül, alapítványi támogatással) vál-
lalta a hazai és a határokon kívüli 11–12. osztá-
lyosok meghívását is 2005-ben.

Ugrin Gáborné

 elnök
Bod Péter Társaság

(Következõ lapszámunkban folytatjuk.)
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A szómagyarázat
mûvészete

Az idei könyvhét szenzációja
a TINTA Könyvkiadó újdon-
sága, az Értelmezõ szótár+

címû egynyelvû, kétkötetes ké-
ziszótár. 2007. május 21-én,
hétfõn délelõtt mutatták be a
sajtó elõtt egy színvonalas
mûsor keretében a Magyar Tu-
dományos Akadémia Nyelvtu-

dományi Intézetének elõadótermében.
A bemutatót a Budapesti Vonósok kvartettjé-

nek mûsora nyitotta meg, Rózsavölgyi Márk két
csárdását adták elõ (Nógrádi emlék, Serkentõ).
A szótárt Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke
mutatta be, aki elmondta, hogy „az Akadémia a
magyar nyelv ápolására és mûvelésére jött létre.
A kormány a Magyar Tudományos Akadémiát
közfeladatok ellátásával bízta meg, és ennek a
kétkötetes szótárnak a megjelenése igazán köz-
feladat és egyben közhasznú is”. Gratulált a szer-
kesztõknek, és örömét fejezte ki, hogy részt vehet
ezen a bemutatón.

Az Értelmezõ szótár+ címû kéziszótár hatéves
munka terméke, amin öt fõmunkatárs, huszon-
nyolc külsõ munkatárs és számos technikai
munkatárs dolgozott. Az ötlet 2000-ben fogal-
mazódott meg, és 2001 tavaszán már neki is
láttak a munkálatoknak. Fõszerkesztõje Eõry

Vilma.
A. Jászó Anna fõiskolai tanár elmondta,

hogy a címben lévõ + azt a többletet jelzi,
amit a kötet az iskoláknak, tanároknak ad.
Kiválóan használhatják a fordítók és az újság-
írók, és figyelmeztet az újonnan felbukkant
helyesírási nehézségekre is.

Mire is szánják ezt az új szótárt? A cél, hogy
többet tudjon elmondani, mint az eddigiek. Ta-
nácsot ad, nem csak helyesíráshoz, hanem sti-
lisztikai nehézségek esetében is. Szlovákiai, kár-
pátaljai és délvidéki szógyûjtemény is található
benne. A 16 065 címszóhoz kapcsolva 250 000
nyelvi adatot közöl, a címszavak használatát

példamondatokkal világítja meg. Jelzi a gyako-
riságot, közli az etimológiát, felsorolja az utóta-
gi összetételeket, nyelvhasználati tanácsokkal
szolgál és 500 rajzos illusztrációval szemléltet.
Rendszerben, összefüggéseikben mutatja a sza-
vakat.

A szeptemberi iskolakezdésre megjelenik eh-
hez a szótárhoz kapcsolódóan egy munkafüzet
is, amelyet Borosné Jakab Edit mutatott be.
Nagyon fontos dolognak tartja, hogy a tanárok
figyelemmel kísérjék a diákok ma használt sza-
vait. A jó tanár jegyzetel, utánanéz, hogy melyik
szó mit jelent. Egyszóval egy kis szótárt állít
össze magának, hogy mindig tudja, mirõl be-
szélnek a diákjai. A diákoknak pedig a most
megjelent Értelmezõ szótár+ forgatását ajánlja.
Teli van fontos értelmezésekkel, szinonimákkal,
nyelvhasználati tanácsokkal.

Salamon Gábor

Kiállítás a Kner Nyomda történetérõl a
nemzeti könyvtárban. Az Országos Szé-
chényi Könyvtárban július 14-éig látható az
Egy nyomdamûhely titkaiból – 125 éves a

Gyomai Kner Nyomda címû nyomdászat-
és nyomdatörténeti kiállítás.

A megnyitón Balog Miklós,  a Magyar
Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke
méltatta a Kner Nyomda elmúlt 125 évét,
majd Esterházy Péter személyes hangú írá-
sát olvasta fel.

A kiállításhoz kétszáz oldalas, színes ka-
talógus készült, mely a lehetõ legteljeseb-
ben öleli fel a Kner család és a Kner nyom-
da történetét, sok régi fényképpel, nyomdai
dokumentummal bõvítve a tényanyagot.

*
Bartók a könyvtárban. Ugyancsak az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban, a VII. eme-
leti katalógustér tárlóiban tekinthetõ meg jú-
nius 20-ától október 20-áig a Bartók a

könyvtárban címû kiállítás, mely bepillan-
tást nyújt a Bartók-szakirodalomba.



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

Mûfordítás-pályázat

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár a nyelvek európai napja és az orosz nyelv éve alkalmából immár
másodízben hirdeti meg mûfordítói pályázatát fiatal, önálló kötettel nem rendelkezõ mûfordítók számára.

A pályázatra Valerij Brjuszov: Ucsenyik Orfeja címû versének magyar fordítását várja a háromtagú zsûri
(Lator László költõ, mûfordító, Dukkon Ágnes egyetemi tanár és Virág Bognár Ágota, a könyvtár munkatársa).

Pályadíjak:
I. díj:  50 000 Ft
II. díj:  30 000 Ft
III. díj:  20 000 Ft

A pályázat jeligés. A jeligével ellátott pályamûveket 2007. augusztus 20-áig várjuk 4 példányban a könyvtár
címére: ORSZÁGOS IDEGENNYELVÛ KÖNYVTÁR, 1462 Bp., Pf. 469. „Mûfordítás pályázat”. Kérjük, hogy
pályamûvükhöz lezárt borítékban mellékeljék nevüket és címüket. Egy pályázó több pályamûvet is beküldhet.

A pályázat eredményhirdetése, értékelése és ünnepélyes díjátadója 2007. szeptember 26-án 17 órakor lesz

a könyvtár olvasótermében (Budapest, V. kerület, Molnár u. 11.). A legsikeresebb átültetések megjelennek a
Napút folyóirat Káva Téka mellékletében.

További információk:
Virág Bognár Ágota
tel.: (1) 318-3688/407
e-mail: virag.agota@oik.hu

A pályázat díjazását az Elsõ Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. támogatja.

Rendezvénynaptár 2007

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

VI. 25–
27. 

Szombathely 
Az EKE éves konferenciája 
M helymunka egyházi 
könyvtárakban 

Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése (EKE) 

Ásványi Ilona 
ilona@osb.hu 

VII. 2–
5. 

Kecskemét KTE Nyári Akadémiája 
Könyvtárostanárok 
Egyesülete (KTE) 

Bondor Erika 
bondor@berzsenyi.hu 

VII. 
12–14. 

Szeged MKE vándorgy lés MKE mke@oszk.hu 

VII. 
18–20. 

Kiskunhalas 
Helyismereti könyvtárosok 
országos tanácskozása 

MKE HKSZ 
Martonosi Pál Városi 
Könyvtár 

www.vmmk.hu/hksz 
Varga-Sabján Gyula 
vsabjan@vkhalas.hu 

VIII. 
23–24. 

Bp., BMF Multimédia az oktatásban 
Budapesti M szaki 
F iskola 

geczy.laszlo@nik.b
mf.hu 

IX. 15–
16. 

országszerte a kulturális örökség napjai   

IX. 26. Budapest Nyelvek európai napja 
Országos 
Idegennyelv  
Könyvtár 

www.oik.hu 

X. 2–
12. 

országosan Összefogás – könyvtári napok IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 9. Tatabánya VII. országos ODR-konferencia 
József Attila  
Megyei Könyvtár 

Fátrai Márta 
fatme@jamk.hu 

X. 7. Debrecen Könyves vasárnap IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 12. Kecskemét Az összefogás zárása IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 25. Budapest KTE szi szakmai nap KTE Bondor Erika 
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