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a vallásüldözés miatt menekült az Oszmán Biro
dalomba. Az első török nyomda megalapítása 
szerinte azért csak a XVIII. században történt 
meg, mert az oszmán kultúra számára az írás 
rendkívül szent dolog volt, amelyet nem lehetett 
iparilag sokszorosítani. 

Az utolsó előadást Keveházi Katalin MOK
KA-R szolgáltatások bemutatása címmel tartot
ta. Ebből megtudhattuk, hogy a MOKKA-R több 
szolgáltatást is készít: közös katalógust épít, va
lamint lelőhely-nyilvántartást vezet. A közös ka
talógus a Kárpát-medencében lévő könyvtárak 
1850 előtti nyomtatványaiból épít egy bibliográ
fiai rendszert, míg a lelőhely-nyilvántartás a ma
gyarországi muzeális könyvtári dokumentumok 
lelőhelyjegyzéke. Keveházi Katalin külön felhívta 
arra a figyelmet, hogy 2009-től a MOKKA-R 
keretében elindul a kéziratok közös katalógusá
nak az építése is. 

Az ülés további részében a MOKKA-R tago
zati gyűlését tartották meg, ahol a tagkönyvtárak 
meghallgatták az éves beszámolót és a 2009. évi 
fejlesztési tervet. 

mi 

mii. 

f j f f f p l f 

fii í c n m o futíítffe.uiv fanmmé 
* *• i munt it0iü íníim, ? ,1, nigAiv 

A MOKKA-R tevékenységéről a tagozat hon-
lapján részletesebben olvashatunk: ht tp: / /  
ww3.mokka.hu/. 

Hegyi Adám 

fw*n 

ívvtara 
A múlt év késő őszén, november 4-én került sor 
a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Közgaz
dasági Elméletek Története Tanszék és a BCE 
Központi Könyvtár közös könyvbemutatójára, a 
könyvtár és az MKE Bibliográfiai Szekciójának 
együttes szervezésében. 

Az 1948 októberében alapított Közgazdaság
tudományi Egyetem hatvanéves jubileumára két 
igen figyelemre méltó kiadvány jelent meg: a 
Magyar közgazdasági klasszikusok sorozat ki
lencedik tagjaként Bekkér Zsuzsa Illik-e a ma
gyarhoz csalfa kereskedés? (Budapest : Aula, 
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2008) c ímű kötete és Szőnyi Éva: Liber 
oeconomicus... (Budapest: BCE KK, 2008) cím
mel, a könyvtár muzeális kincseiből válogató, 
reprezentatív kiadvány. 

A zsúfolásig telt előadóteremben Alföldiné 
Dán Gabriella főigazgató a könyvtár kiadványát 
bemutató, látványos prezentációval nyitotta meg 
az eseményt. Bekker Zsuzsa, a BCE Közgazda
sági Elméletek Története Tanszék tanszékvezető 
egyetemi tanára ismertette a XVII. és XVIII. 
századi magyar nyelvű gazdasági irodalmat be

mutató igényes kiadá
sú, bibliofil változat
ban is megjelentetett 
könyvét. Lebilincselő 
előadása nyomán be
pillantást nyerhettünk 
a régi kalendáriumok
ba, mesterségdícsérő 
énekekbe, a gazdasá
gi tárgyú népdalokba, 
közmondásokba , a 
hazai felvilágosodás 
irodalmát közvetlenül 
megelőző, gyönyörű 
költeményekbe, de a 
korabeli szakprózába 
és hivatalos iratokba 

Két fiatal művész 
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l 
szeltük át a százado

kat, Samu Zsu
zsanna felolvasá
sa és Iván Vero
nika fuvolajátéka 
varázslatos han
gulatot teremtett. 
A szép, régi ma
gyar nyelv ízes 
hangján csendül
tek fel a XVII. 
századi verses 
kalendáriumi re

gulák, mesterségdícsérő énekek, Orczy Lőrinc 
(1718-1789) és Baróti Szabó Dávid (1739-1819) 
verseiből részletek, valamint a céhartikulusból 
azon korban megkövetelhető viselkedési szabá
lyok. Iván Veronika pedig Marin Marais (1656-
1728) francia zeneszerző Les Folies d' Espagne 
c. művét játszotta. 

Az időutazást a Liber oeconomicus... című 
reprezentatív kötet teljesítette ki, amely a könyv
tár muzeális gyűjteményének 1488 és 1874 kö
zött nyomtatott kiadványaiból, a közgazdasági 
eszmetörténet nemzetközi és hazai legnagyobb 
képviselőinek műveiből válogatva, a legszebb 
darabokat tartalmazza. A záró oldalpár összesíti 
a Magyar közgazdasági klasszikusok eddig meg
jelent kilenc kötetének borítófedeleit. A harminc 
régi kötetnek, illetve a klasszikusok tablójának 
angol és magyar nyelvű leírását művészi fotog
ráfiák tipográfiai hálója illusztrálja. A rendez-
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oeconomicust. Pár mondatban szólt 
a kötet rendkívüli gazdaságtörténeti 
fontosságáról és érdekességeiről, 
majd azt is megtudhattuk, hogy mi a 
teendő, ha a jószágot zabállás avagy 
hollétem kórsága támadja meg. (Ki 
gondolta volna, hogy a zabállás szem
betegséget jelölt az 1720-as években, 
a hóttetem pedig csontkinövés, illet
ve daganat volt?) 

Az eseménydús programot a be
mutatott kötetekhez kapcsolódó kiál
lítás megnyitása, valamint a Történe
ti Kutatókönyvtár bemutatása zárta. 

Bárdosi Mónika-Gazdag Tiborné 

vény meglepetéseként Pozsgai Péter gazdaság
történész oktató-kutató vette kezébe a címadó 
kötetet, Máriássy László fatáblás gazdasági nap
lóját, az 1727-1757-ig vezetett, kéziratos Liber 
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Takács Mária könyvi áros 
(Pacirag, 1948. augusztus 9 

Tapolca, 2008. december 16.) 
Takács Mária 1948. augusztus 9-én született Pad
ragon. Itt végezte 
el az általános is
kolát , amelynek 
befejezése után -
legidősebb gyer
mekként - munká
ba állt, hogy hoz
zájáruljon a nehéz 
körülmények kö
zölt élő család %t 
megélhetéséhez. 

A helyi termelőszövetkezet kertészetében dol
gozva tanulni kezdett és 1968-ban technikusi ké
pesítést szerezve leérettségizett. Férjhez ment és 
Tapolcára költözött, ahol ismét munkába állt. 
1970 márciusában került a tapolcai könyvtárba. 
Eközben rövid életű házasságából egy leánya 
született. 

Gyermekének nevelése mellett a munkahe
lyén végzett összetett, nagy figyelmet, szakér
telmet igénylő tevékenységek, munkafolyamat
ok ellátásához ismét tanulnia kellett. Több szak
tanfolyam elvégzése után megszerezte a főisko
lai oklevelet. 

Időközben több beosztásban és munkaterüle
ten is kipróbálhatta magát, végül a könyvtár ál
lománygyarapító és feltáró munkájának megszer
vezésében találta meg igazi feladatkörét. 1980-
tól nyugdíjba vonulásáig az intézmény csoport
vezető könyvtárosaként dolgozott. 

Nagy szerepe volt a gyűjtemény gyarapításá
ban és az integrált könyvtári rendszer megszer
vezésében. Munkájának mindenkor kiemelt ré
szét képezte a helyismereti gyűjtemény gondo
zása. Főként neki köszönhető, hogy ma egy jól 
szervezett, teljességgel feltárt és megfelelően 
gyarapított állományrész áll a használók rendel
kezésére. 

Pontos, felelősséggel, alkotó módon végzett 
munkája mellett mindig volt ideje arra, hogy 
saját munkatársainak is segítséget nyújtson. Ezen 
kívül szerepet vállalt az intézményben gyakor
lati idejüket töltő főiskolai hallgatók gyakorlati 
képzésében is. 

35 év munka után, 2004-ben méltán kapta meg 
a Tapolca Közművelődéséért kitüntetést. 

2007 januárjában vonult nyugdíjba. Ezt kö
vetően - szakmai munkája, érdemei ismeretében 
- kérték fel a tapolcai Széchenyi István Szak
képző Iskola könyvtárának gondozására, de ezt 
a munkát már nem végezhette el. Rövid, súlyos 
lefolyású betegség után 2008. december 16-án 
hunyt el. Hozzátartozói, barátai, munkatársai, 
ismerősei 2008. december 22-én búcsúztak tőle 
szülőfalujában, a padragi temetőben. 

Nagy Eörsné 

- amatőr hangoskönyvek 
gyengénlátó gyerekeknek 

Vak és gyengénlátó gyerekeknek hoztak létre egy 
honlapot, amelyre mesék, versek, szépirodalmi 
művek amatőr hangfelvételeit lehet feltölteni. 

A www.hallgassmeg.hu oldalra a vak és 
gyengénlátó gyerekek, valamint a velük foglal
kozó iskolák és szervezetek juttathatják el kéré
seiket, hogy milyen szépirodalmi művet, verset, 
mesét, mondókát szeretnének meghallgatni. A 
vállalkozó kedvűek ezeket olvashatják fel, rög
zíthetik diktafonra, majd tölthetik fel az oldalra. 

A honlapon gyerekek és felnőttek, iskolák, 
közösségek, civil szervezetek segítségét várják a 
hanganyagok gyarapításában. 

A hallgassmeg.hu oldalon már most is szere
pel néhány hanganyag, főként a XII. kerületi 
Zugligeti úti általános iskola diákjainak jóvoltá
ból, számos kérés is érkezett már vak és 
gyengénlátó gyerekektől, akik többek között a 
Csipkerózsikát, Móricz Zsigmond Hét krajcár 
című novelláját vagy Kosztolányi Dezső Pacsir
ta című regényét szeretnék meghallgatni. 

(Forrás: Metropol, 2008. december 2.) 
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