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A népmesék olvasásának, hallgatásának, meg-
õrzésének fontosságát hangsúlyozta Boldizsár

Ildikó népmesekutató, író, meseterapeuta is nem-
régiben könyvtárunkban. Annak ellenére, hogy
délelõttre esett elõadásának idõpontja, nagyon sok
kisgyermekes szülõ, óvónõ, tanítónõ volt kíváncsi
rá. Ildikó olyan kedvesen és intenzív kisugárzással
beszélt a mesék gyógyító erejérõl, a beléjük zárt
évszázados tudásról, saját terápiás tapasztalatairól,
hogy azt hiszem, nem túlzok, ha azt állítom, mind-
annyian feltöltõdve hagytuk el a termet.

Arra biztatott, és ezt a biztatást szeretném most
továbbadni, hogy meséljünk minél többet gyer-

mekeinknek, vagy csak úgy a magunk kedvére,
méghozzá, ha lehet, népmesét, hiszen ezekbõl a
történetekbõl tudjuk meg, honnan jöttünk, kik
vagyunk és hogy mennyit érünk. A népmesék
azokat a tapasztalatokat közvetítik, melyek vala-
ha, mítoszokban élve, egy törzs szellemi kin-
csestárát képezték, és csak azok a mesék hagyo-
mányozódhattak tovább nemzedékrõl nemzedék-
re, amelyeket a kollektív tapasztalat igazolt. A
népmesékben nagyon erõsen kikristályosodott,
évszázados tudásról van szó, segítõ erejük pedig
épp abban rejlik, hogy a létünkre vonatkoztatha-
tó ismeretek, üzenetek sûrített formában jelen-
nek meg bennük. Minden élethelyzetnek meg-
van a maga meséje, csak meg kell találni.

Ipcsicsné Gönye Anikó

Megújul(t) a Nyugat-
magyarországi Egyetem
Központi Könyvtára
és mûemlékkönyvtára

Közeledve az év végéhez a soproni székhelyû
Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának érdemes számba vennie a 2008-
as év eseményeit, hiszen az elmúlt harminc év
alatt összesen nem került sor olyan mértékû fel-
újítási és átalakítási munkálatokra, mint az utób-
bi egy évben.

2008-ban ünnepli a Nyugat-magyarországi
Egyetem a hazai erdészeti felsõoktatás kétszáz
éves évfordulóját. Az évforduló alkalmából több
mint négymillió forint értékben került sor a
Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárában található mûemlékkönyvtár bútor-
zatának felújítására, ami Faragó Sándor rektor

kezdeményezésére történt. A költségek nyolcvan
százalékát a szakmai cégeket tömörítõ Pannon
Fa- és Bútoripari Klaszter hat tagja (Palmöb Kft.,
Falco Lemezipari Rt., SAMAS Hungária Iroda-
bútor Kft., Német-Fa Kft., Metnix Kft., REHAU
Kft.) és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány vállalta magára, Bakonyi Gábor, a
klaszterbizottság elnöke, kamarai tanácsos hat-
hatós közremûködésével. A kivitelezésre Paukó

Péter faipari mérnök A NYME Központi Könyv-

tárában lévõ selmeci mûemlékkönyvtár berende-

zésének tervezése és a terv egy egységének elké-

szítése (Sopron, 2005) címû szakdolgozatának
felhasználásával került sor 2008 februárjában.
Könyvtári szakmai tanácsadóként közremûködött
a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának nyugalmazott könyvtári fõigazga-
tója, Mastalír Ernõné, a szakdolgozat konzulen-
se a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Karának Terméktervezési és Gyártás-
technológiai Intézet Technológiai Tanszékének
munkatársa, Szemerey Tamás volt.

A mûemlékkönyvtár hazánk elsõ szakkönyv-
tárának, az 1735-ben Selmecbányán létrehozott
magyarországi bányatisztképzõ iskola könyvtári
anyagának egy részét õrzi.

Selmecbánya – a jogelõd intézménynek ott-
hont adó város – a XVIII. és a XIX. század
Európájának egyik legjelentõsebb tudományos
központja és bölcsõje volt a bányászati-kohásza-
ti, geodéziai-kartográfiai, kémiai, geológiai, er-
dészeti és nemzetgazdaságtani tudományok te-
rén. E tudományok helyi mûvelõinek érdekében
állt a könyvtár sokirányú fejlesztése. Így a könyv-
tár állományának gyarapítására már a kezdetek-
tõl fogva figyelmet fordítottak egyrészt központi
beszerzések, másrészt adományok révén.

A könyvtár fejlõdését olyan egyetemes tudó-
sok alakították, mint Jacquin, Delius, Peithner,
Poda, Scopoli, Patzier, Doppler, Wilckens,
Feistmantel és mások. A könyvtárral személyes
kapcsolatot tartott Volta, a wolframot felfedezõ
mexikói Fausto d’Elhuyar, a tellúrt felfedezõ
Müller Ferenc, vagy a magyar geológia megte-
remtõje, Szabó József.1

Az állomány, amely hazánk kiemelkedõ értékû
mûszaki és természettudományos mûemlékkönyv-
tára, összetételénél és ritka vagy egyetlen példány-
ban fennmaradt mûveinél fogva a maga nemében
egyedülálló. A könyvtár alakulása párhuzamosan
követi az intézmény történetének alakulását.
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A mûemlékteremben elhelyezett anyag nemcsak
kiállítási tárgy, hanem kutatási anyag is. A könyv-
tárosok az 1862-ben Selmecbányán készült leltár
alapján rekonstruálták az állományt és helyezték el
az egyedi kivitelezésû teremben, eredeti sorrend-
ben, a tizenkét osztályos csoportosítás szerint.

A hagyományos és fõleg az elektronikus ka-
talógusok a legalkalmasabb eszközök arra, hogy
szellemi értékeinket, amelyeket akár évszáza-
dokkal ezelõtt hoztak létre, alkottak meg elõde-

ink, a lehetõ legnagyobb nyilvánosság elé tár-
juk. Ezáltal kiemelve, megõrizve és visszakeres-
hetõvé téve az azokban megfogalmazott gondo-
latokat, a felhalmozott tudást, ismereteket. Így a
soproni mûemlékkönyvtár teljes állományáról
készült cédulakatalógus mellett 1999-ben meg-
kezdõdött az itt található állomány számítógépes
feldolgozása.2 A jövõben pedig tervezzük a
mûemlékkönyvtár részbeni digitalizálását a
MOKKA-R projekt keretén belül.3

A mûemlékkönyvtár felújítása jó és követen-
dõ példája annak a sikeres kooperációnak, amely-
nek eredményeképpen a harmincéves berende-
zés vadonatúj tölgyfa bútorzatra cserélõdött, il-
letve a parketta és a világítás is megújult.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának mûemlékkönyvtára 2008 márciu-
sától várja megújult külsõvel a látogatókat és a
kutatókat.4

2008 júliusától újabb felújítási munkálatok
kezdõdtek a Nyugat-magyarországi Egyetem
Központi Könyvtárában és Levéltárában.

A központi könyvtár jelenlegi épülete 1977-
ben épült.5 Akkoriban ez az épület a hazai na-
gyobb önálló egyetemi könyvtárépületek között

1 Hiller István–Mastalírné dr. Zádor Márta–Tompa
Zsoltné: Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi
Könyvtára. Sopron: NYME, 2000. 4. p.
2 Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Katalógusa =
http://lib.nyme.hu:8080/corvina/opac/wpac.cgi  (2008. 11.
03. 10:18)
3 Magyar Országos Közös Katalógus Régi Nyomtatvá-
nyok Tagozat = http://www.eruditio.hu/mokka-r/ (2008.
11. 03. 10:34)
4 További információk a Nyugat-magyarországi Egyetem
Központi Könyvtárának és Levéltárának honlapján: http:/
/ilex.efe.hu (2008. XI. 3. 10 óra 19)
5 Összes alapterülete 1416,6 m2, melybõl az olvasói szint
hasznos alapterülete 387,3 m2.
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kiemelkedõ helyet foglalt el. Mára
azonban a dokumentumok megnöve-
kedett száma és az infrastruktúra
korszerûtlensége következtében elo-
dázhatatlanná vált a felújítás.

A teljesen új megjelenés meg-
valósítása sajnos pénz- és idõhi-
ány miatt nem történhet meg, vi-
szont az Oktatási és Kulturális
Minisztérium (OKM) támogatásá-
val, közel ötvenmillió forint érté-
kû beruházással sor került vala-
mennyi üvegfelület cseréjére, és
jelenleg még folyamatban van a
teljes elektromos hálózat és a
vizesblokkok rekonstrukciója.

2008 júliusától kezdõdõen négy
hónapon keresztül mûködött a köz-
ponti könyvtár az épületet körbeöle-
lõ állványzatok mögött. Az üvegfe-
lületek teljes cseréjével (új, hõszige-
telt ablakok kerültek a helyükre) egy
idõben zajlott a hõszigetelés.

E munkákkal párhuzamosan,
augusztusban sor került egy – már
régóta szükségesnek tartott – kü-
lönterem kialakítására az olvasói
szinten, amely együtt szolgálja a
tanulói tér, a számítógép-haszná-
lat és az oktatóterem céljait. A
Nyugat-magyarországi Egyetem
Központi Könyvtárának olvasóte-
rét egybefüggõen építették meg
1977-ben. Ez azt jelentette, hogy a
kölcsönzõ, tájékoztató, olvasótermi és számító-
gép-használati terek egy légtérben helyezkedtek
el a katalógusokkal és a szabadpolcos állományi
résszel. A különterem kialakítása megkövetelte
az egész olvasótér átrendezését, hiszen az újon-
nan épített terembe került az olvasók számára
rendelkezésre álló számítógépek nyolcvan szá-
zaléka. A számítógépek megüresedett helyére
pedig át kellett csoportosítani a leválasztott tér-
bõl felszabadult jegyzeteket, könyveket, egyéb
dokumentumokat. Jelenleg folyamatban van a tel-
jes elektromos hálózat felújítása, és megoldásra
vár még a vizesblokkok rekonstrukciója is.

A felújítási munkálatok alatt a központi könyv-
tár teljes nyitva tartás mellett biztosítja szolgáltatá-
sait. Rendezvényeit (október 7.: minõségfejlesztési
tréning; október 9–11.: a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete Mezõgazdasági Szervezetének kihelye-
zett szakmai konferenciája; október 17–18.: VIII.
Közgyûjteményi Napok; december 9.: EBSCO-tré-
ning) a munkálatok ellenére is megtartotta és meg-
tartja. A felújítási munkálatok elõreláthatólag 2009
tavaszáig húzódnak el.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának részleges felújítása nem kis fel-
adat elé állította a könyvtáros kollégákat és az
olvasókat egyaránt. Mindannyiunk nevében
mondhatom, hogy a kollégák szorgalmas, kitar-
tó munkával álltak amellé, hogy a könyvtár jö-
võbeni minél hatékonyabb mûködése érdekében
egy esztétikailag szebb, infrastruktúráját tekint-
ve korszerûbb épületben dolgozhassanak és fo-
gadják a látogatókat.

Tompa Mónika


