
hető írásoknak is, mint ahogy a régi, kiadatlan 
kéziratos dokumentumokból szintén jó érzékkel 
válogatnak. Dicséretes vonás, hogy ideológiai
politikai elfogultság nélkül közelednek a múlt és 
a közelmúlt tényeihez, szerzőihez. Az olvasó
könyvből feltárul előttünk Hajdúnánás története; 
igaz, nem rendszeresen, összefüggéseiben (azaz 
nem szintézisszerűen), ám hatásos és vonzó mo
zaikképekben igen. A település agrárjellegéből 
fakadóan leginkább a földművelésről és a pász-
torkodásról, aztán a vásárokról olvashatunk, de 
az összeállító és a szerzők nagy figyelmet szen
telnek a helyi ipar hagyományainak (például a 
sajátos szalmafeldolgozásnak). S természetesen 
kellő teret biztosítanak a kulturális élet (partiku
láris, elemi és általános iskolák, gimnázium, 
énekkari mozgalom, egyesületek, közművelő
dés, könyvtár) hajdani és mai fejleményeinek. 
Szükségszerű, hogy a tágabb környezettel is gyak
ran foglalkoznak, főként a hajdúk történetével, a 
Bocskai-szabadságharccal (amelynek pár eszten
deje ünnepeltük négyszázadik évfordulóját). 

Akár az egész sorozat mottójaként is idézhet
nénk Rigó Tamásné sorait a 2006-os kötet 
előszavából: „Most is - mint eddig mindig -
megpróbáltunk olyan írásokat összeválogatni, 
amelyek elsősorban múltunk értékeit mutatják 
meg, az elődök életmódját, szokásait, hétköz
napjait, olyan embereket, családokat, akik itt él
tek, lehet viseltek fontos hivatalt, de az is lehet, 
hogy csak egyszerű, dolgos, hétköznapi embe
rek voltak, akiket városszerte megbecsülés, 
tisztelet övezett." Természetesen - mint láttuk -
az „élet" fogalmát azért sokkal, de sokkal tá
gabban értelmezik, de az igazi mozgató motí
vum mégiscsak a személyi kötődés, az adott 
hely, a hajdúváros, a környék szeretete. 

Mi mást is kívánhataék befejezésül a hajdúná
nási kollégáknak: legyen erejük (kedvük van!) 
folytatni ezt a szép, értékmentő munkát, és élvez
zék továbbra is a városi önkormányzat megértő tá
mogatását. S kívánom, hogy más városi, netán 
községi könyvtáraknak is legyen módjuk hasonló 
teljesítménnyel a szakmai közeg elé lépni. • 

Hajdúnánási almanach 2000. Szerk.: Rigó Tamásné. 
Hajdúnánás: Városi Önkormányzat, 2001. 475 p.; 
Nánási kalendárium és helytörténeti olvasókönyv 
2003-2009. Szerk.: Rigó Tamásné. Hajdúnánás: 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény 2002-2008. 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban kis
nyomtatvány-kiállítás nyílt Joseph Haydn 
emlékére. 
A kiállítás 2009. június 19-éig tekinthető meg 
a könyvtár nyitvatartási idejében. 
Helyszín: Országos Idegennyelvű Könyvtár 
kiállítóterme, Budapest, V. Molnár utca 11. 
A könyvtár Haydn-évhez kapcsolódó pro
gramjairól a következő címen tájékozód
hatnak: http://www.oik.hu/meghivok/2009/  
/ 2 0 0 9 0 5 1 3 _ h a y d n / 2 0 0 9 0 0 5 1 3 _ h a y d n _ 
programs.htm 
További információ: zenemutar@oik.hu 

Haydn hétszer 
Többnyire csak a szakemberek előtt ismeretes, 
hogy a Joseph Haydnhoz kapcsolódó források 
világszerte legjelentősebb gyűjteményét az 
Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára őr
zi. A Haydn hétszer ebből a gazdag anyagból 
válogatva mutatja be Haydn személyiségét. 
A kiállítóteremben kizárólag eredeti doku
mentumokkal találkozik a látogató, amelyeket 
részletes szöveges magyarázatok „szólaltatnak 
meg" a kottát nem ismerő érdeklődők számára 
is. A Haydn hétszer fontos újdonsága emellett, 
hogy a nagyközönség most először tekintheti 
meg a zeneszerző korábban elveszettnek hitt, 
de egy tavalyi árverésen végül gyűjteményünk 
számára megvásárolt saját műjegyzékét, az 
úgynevezett Haydn-Verzeichnist. A kiállításon 
természetesen részletek szólalnak meg Haydn 
néhány fontos kompozíciójából, a Zeneműtár 
olvasótermében pedig a Haydn hétszer nyitva 
tartása alatt hét audiocsatornán a Haydn-élet
mű hét fontos műfajából válogatott művek 
hallgathatók folyamatosan. 

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Nemzeti Erek
lyetér - Budavári Palota ,JF' épület 

Nyitva tartás (megegyezik az OSZK nyitva tartásával): 
2009. május 15. és június 27. között: 

keddtó'l szombatig 10.00-20.00 
2009. június 30. és július 9. között: 

keddtől péntekig 10.00-17.00 
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"u d i o n r ó l a ! 

Helyismereti gyűjtemények 
régen és ma 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
XVI. Országos Tanácskozása 

Eger, 2009. július 15-17. 

1. Az egyházi gyűjtemények szerepe a helyis
mereti munkában 
2. Egyetemi és főiskolai könyvtárak feladata a 
helyismereti munkában 
3. Bemutatkozik a Nemzeti Kulturális Örökség 
Elektronikus Oktatási Könyvtára 
4. A helyismeret digitális forrásai. A helyi la
pok mikrofilm-másolatainak digitalizálásáról 
5. Helyismereti munka Heves megye közgyűj
teményeiben, kiemelten a Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtárban 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyis
mereti Könyvtárosok Szervezete 16. Orszá
gos Tanácskozásának Az Év Könyvtára 2008 
kitüntető címet elnyert Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár ad otthont. 

A rendszeresen minimum száz fő részvételé
vel megrendezett tanácskozások témakörei - az 
aktuális szakmai kérdéseken túl - mindig a ren
dező könyvtár szűkebb-tágabb környezete, a 
város, a megye egyedi sajátosságaihoz kapcso
lódnak. Eger kulturális légköre a 2009. évben 
azt indokolja, hogy rendezvényünk az egyházi, 
egyetemi és főiskolai közgyűjtemények, 
könyvtárak helyismereti gyűjtő, feltáró és szol
gáltató tevékenységére koncentráljon, elősegít
ve, hogy az így megismerhető lehetőségek kap
csán munkahelyükre visszatérve tagjaink saját 
környezetükben is felkutathassák és szolgálta

tásaikba kapcsolhassák az ezen intézménykör 
által nyújtani tudott információkat, dokumentu
mokat. 

Gyűjteményeink túlélésének záloga, hogy a 
helyre vonatkozó információkat - dokumen
tumbázisainkra építve - minél szélesebb fel
használói kört elérve közzé tudjuk tenni az 
interneten. Ezért múlhatatlanul szükségesnek 
tartjuk, hogy a helyismereti könyvtárosok meg
ismerkedhessenek olyan szolgáltatásokkal, me
lyek - a könyvtárakhoz hasonlóan - digitá
lis/digitalizált dokumentumokat tesznek közzé 
a világhálón. Az MTA Oktatási Innovációs 
Szakreferens Iroda által szerkesztett Nemzeti 
Kulturális Örökség Elektronikus Oktatási 
Könyvtára olyan szolgáltatásokat nyújt (pl. 
„Örökség-Kultúra" oktatási e-könyvtár), me
lyek egyrészt a szolgáltatás szervezésével, 
készítésével, másrészt az ott található elektroni
kus dokumentumok továbbszolgáltatásával pél
dát, mintát szolgáltathatnak a helyismereti 
könyvtárosoknak. 

E szolgáltatásokon túl a tanácskozáson sze
retnénk számba venni a további, a helyismereti 
munkában, tájékoztatásban használható elekt
ronikus, digitális forrásokat. Saját - középtá
von elvégzendő - feladataink között kiemelten 
szerepel az eddig mikrofilmen szolgáltatott he
lyi sajtó digitalizálása, digitális szolgáltatása. 
Az e területen tapasztalt előrelépések közvetí
tését szervezetünk fontos feladatának tartja. 

Tanácskozásunkon szeretnénk bemutatni 
azokat az eljárásokat, melyek abban segítenek, 
hogy ez a munka országosan azonos elveket, 
eljárásokat követve mehessen végbe, s így 
munkánk termékei egy országos szolgáltatás 
részét képezhessék. 

Végül - de nem utolsó sorban - szeretnénk 
tagságunkkal megismertetni a Heves megyei 
könyvtárosok helyismereti munkáját és a me
gye jelentősebb közgyűjteményeinek ezt kiegé
szítő feladatvállalásait. 

Takáts Béla 
az MKE HKSZ elnöke 

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ: 

www.brody.iif.hu/hksz 
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Fiume magyar emlékezete 
Skultéty Csaba gyűjteménye 

Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban 
2009. május 8. - 2009. július 11. 

A kiállítás egy magángyűjtemény dokumentu
main és tárgyain keresztül idézi fel, mit jelent 
a magyar emlékezetben ez az öt betű alkotta 
szó: Fiume. 

Ma e szó hallatán először a tenger jut 
eszünkbe, és csak aztán ötlik fel bennünk, 
hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy. 
Magyar Királyság és benne a Szent Korona 
legszebb gyöngye, a corpus separatum, egy 
szóval Fiume. Jó esetben Kossuth Lajos szava
it is megjegyeztük az iskolában: „Tengerre 
magyar!" 

Skultéty Csaba több évtizede gyűjti a város 
magyar történelmének emlékeit. A gyűj
temény darabjai mint egy nagy mozaikkép ma
radványai vagy mint tengerbe süllyedt hajóra
komány megmaradt kincsei egy törékeny és 
tünékeny aranykort festenek elénk. 

Kiállításunk egy hajófedélzetet imitálva 
mintegy rakományként mutatja be az emléke
zetbe süllyedt világot, mozaikszerűen fel-fel
villantva a város életének és jelentőségének 
egy-egy oldalát. 

Bevezetőként egy kis sétára hívjuk a kedves 
látogatót a képeslap-gyűjtemény segítségével. 
Fest Aladár Fiume-könyve kalauzol a képek 
között, bemutatván a város magyar szempont
ból legnevezetesebb épületeit, köztük a 
kormányzósági palotát, a haditengerészeti 
akadémiát és az Adria Tengerhajózási Társa
ság épületét. 

Egy hajóhídon átjutunk a fedélzetre. Szem
ben a tengeren vitorlások és Fiume kikötője. 
Ez a kép a gyűjtemény egyik legszebb metsze
tének fölnagyítása. A rakomány tárlókká átala
kított ládákba csomagolva érkezik a kikötőbe 
vagy távolodik a nyílt tenger felé... 

A kiállítás színei Fiume városának színei: 
kék, vörös, arany, és a tipográfiában meg-meg
jelenik a város címere, a kétfejű sas a feldőlt 
vizes korsóval és a felirattal: Indeficienter! Ki
fogyhatatlanul ! 

Nyitva tartás: keddtől szombatig 10-től 18 
óráig, vasárnap és hétfőn zárva 

Kiállítás Pécsett 

1000 esztendő pécsi püspökei címmel kiállí
tás nyílik 2009. május 20-án a Pécsi Tudo
mányegyetem Egyetemi Könyvtár Klimo 
Könyvtárban. A kiállítás az egyházmegye 
1000 éves évfordulójára készült, és a Pécs 
Európa kulturális fővárosa 2010 felvezető 
éve programsorozat része. 

Helyszín: 
Pécs, Szepesy Ignác utca 1-3. 

A kiállítás időtartama: 
2009. május 20 - október 31. 

MAGYAR 
EMLÉKEZETE 

Skultéty Csaba gyűjteménye 

htm Jt 
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Uj internetes 
tartalomszolgáltatás 

Az Országgyűlési Könyvtár bővíteni kívánja 
internetes tartalomszolgáltatását. Ezért öt 
saját készítésű adatbázisának egy-egy rész
letéhez (a 2000 és 2005 közötti időszakhoz) 
ingyenes internetes hozzáférést biztosít a 
következő címen: 

http://www.ogyk.hu/szakir.html 

A használati tapasztalatok elemzése után 
döntenek a továbblépés lehetőségeiről. Kér
désekkel, észrevételekkel az alábbi kollé
gákhoz lehet fordulni: 

A magyar jogi és a külföldi jogi szakirodalmi 
adatbázisokkal kapcsolatban - Kövér Tibor 
osztályvezető, tel.: 441-4031, e-mail: 
kover.tibor@ogyk.hu 

A PRESSDOK, HUNDOK, VPI adatbá
zisokkal kapcsolatban - Medve Mihály 
osztályvezető, tel.: 441-4105, e-mail: 
medve.mihaly@ogyk.hu 

Magyar Köm \ tarosok Egyesülete 
41, Vándorgyűlése 

Debrecen, 2009. július 9-1 í. 

Könyvtárosok a tehetségekért 
- a reformációtól napjainkig 

A szakmai programok helyszínei: 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár (Debrecen, Egyetem tér 1.) 

Szekcióülések: 
Debreceni Városi Könyvtár Józsai Könyvtára 

(Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.), 
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és 

Művelődési Központ 
(Debrecen, Bem tér 19/D) 

Fővédnök: 
dr. Hiller István 

oktatási és kulturális miniszter 

Támogató: 
Nemzeti Kulturális Alap 

Eseménynaptár 2009 

Dátum Hely Rendezvény Rendező intézmény Információ 

V. 27. Bp., Bajor Gizi 
Színészmúzeum 

Adatbázis-építés, digitalizálás könyvtári 
és múzeumi környezetben 

Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet 

www.oszmi.hu 

VI. 17. Bp., OSZK Bibliográfiai műhelyek 
a társadalomtudományi tájékoztatásért 

MKE Társadalom
tudományi Szekció 

www.mke.oszk.hu 

VI. 18. Bp., OSZK Konferencia a változásokról 
két felmérés alapján 

MKE Műszaki 
Könyvtáros Szekció 

Kovács Beatrix 
kovacs.beatrix@eski.hu 

VI. 20. országszerte Múzeumok éjszakája 

VI.30-VH.4. Pécs, Gandhi Gimn. Könyvtárostanárok XII. Nyári Akadémiája KTE http://www.ktep.hu/node/532 

VH.9-11. Debrecen MKE Vándorgyűlés MKE http://vandorgyules.lib.unideb.hu 

VII. 15-17. Eger Helyismereti gyűjtemények régen és ma MKE Helyismereti 
Szekció 

mke@oszk.hu  
tbela@vfmk.hu 

IX. 25. Bp.. OIK Nyelvek európai napja OIK Nagy Imréné 
nagy. imrene @ oik.hu 

X. 5-12. országszerte Országos nagyi könyvtári napok IKSZ iksz@oszk.hu  
összefogás-honlap 

X. 11. országszerte Könyves vasárnap IKSZ, könyvtárak összefogás-honlap 

X. 12. Összefogás-zárókonferencia IKSZ összefogás-honlap 

X. 12. Tatabánya MOKKA-ODR konferencia JAMK Fátrai Erzsébet 
fatme@jamk.hu 

X. Konferencia a társadalomtudományok 
információs forrásairól 

MKE Társadalom
tudományi Szekció 

www.mke.oszk.hu 

A lapzártakor még bizonytalan adatokat dőlt betűvel szedjük 

http://www.ogyk.hu/szakir.html
mailto:kover.tibor@ogyk.hu
mailto:medve.mihaly@ogyk.hu
http://www.oszmi.hu
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osztályvezető, tel.: 441-4031, e-mail: 
kover.tibor@ogyk.hu 

A PRESSDOK, HUNDOK, VPI adatbá
zisokkal kapcsolatban - Medve Mihály 
osztályvezető, tel.: 441-4105, e-mail: 
medve.mihaly@ogyk.hu 

Magyar Köm \ tarosok Egyesülete 
41, Vándorgyűlése 

Debrecen, 2009. július 9-1 í. 

Könyvtárosok a tehetségekért 
- a reformációtól napjainkig 

A szakmai programok helyszínei: 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár (Debrecen, Egyetem tér 1.) 

Szekcióülések: 
Debreceni Városi Könyvtár Józsai Könyvtára 

(Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út 9.), 
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és 

Művelődési Központ 
(Debrecen, Bem tér 19/D) 

Fővédnök: 
dr. Hiller István 

oktatási és kulturális miniszter 

Támogató: 
Nemzeti Kulturális Alap 

Eseménynaptár 2009 

Dátum Hely Rendezvény Rendező intézmény Információ 

V. 27. Bp., Bajor Gizi 
Színészmúzeum 

Adatbázis-építés, digitalizálás könyvtári 
és múzeumi környezetben 

Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet 

www.oszmi.hu 

VI. 17. Bp., OSZK Bibliográfiai műhelyek 
a társadalomtudományi tájékoztatásért 

MKE Társadalom
tudományi Szekció 

www.mke.oszk.hu 

VI. 18. Bp., OSZK Konferencia a változásokról 
két felmérés alapján 

MKE Műszaki 
Könyvtáros Szekció 

Kovács Beatrix 
kovacs.beatrix@eski.hu 

VI. 20. országszerte Múzeumok éjszakája 

VI.30-VH.4. Pécs, Gandhi Gimn. Könyvtárostanárok XII. Nyári Akadémiája KTE http://www.ktep.hu/node/532 

VH.9-11. Debrecen MKE Vándorgyűlés MKE http://vandorgyules.lib.unideb.hu 

VII. 15-17. Eger Helyismereti gyűjtemények régen és ma MKE Helyismereti 
Szekció 

mke@oszk.hu  
tbela@vfmk.hu 

IX. 25. Bp.. OIK Nyelvek európai napja OIK Nagy Imréné 
nagy. imrene @ oik.hu 

X. 5-12. országszerte Országos nagyi könyvtári napok IKSZ iksz@oszk.hu  
összefogás-honlap 

X. 11. országszerte Könyves vasárnap IKSZ, könyvtárak összefogás-honlap 

X. 12. Összefogás-zárókonferencia IKSZ összefogás-honlap 

X. 12. Tatabánya MOKKA-ODR konferencia JAMK Fátrai Erzsébet 
fatme@jamk.hu 

X. Konferencia a társadalomtudományok 
információs forrásairól 

MKE Társadalom
tudományi Szekció 

www.mke.oszk.hu 

A lapzártakor még bizonytalan adatokat dőlt betűvel szedjük 
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