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Mûhely
Az olvasás a tudás szolgálatában?
2. rész. Vizsgálat a hajdúnánási Makláry Iskolában
✒ Tóth Zsuzsanna

Olvasáskutatók több évtizede vizsgálják a
társadalom különbözõ rétegeinek olvasási
szokásait. A 10–14 éves korosztály körében
a ’70-es évektõl napjainkig több országos
szintû reprezentatív, ill. kisebb területeken
végzett, ún. helyi felmérés készült. Itt a hajdúnánási Makláry Lajos Általános, Mûvészeti Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat felsõ tagozatos diákjai körében
készített mérés eredményeit mutatom be.
A felméréssel az általános iskola felsõ tagozatos korosztályú tanulóinak az olvasáshoz való viszonyát, az olvasmányválasztási
szokásait vizsgálom, valamint azt, hogy a
családi háttér miként befolyásolja e korosztály olvasási kedvét, s ez milyen hatással van
a tanulóknak a könyvekhez való viszonyulására. Arra is kitérek, mivel tölti ez a korcsoport a szabadidejét, mennyi idõt tölt tévénézéssel, miért olvas, ill. miért nem olvas.
A hajdúnánási Makláry Iskola olvasási
szokásait a 2006/2007-es tanévben kérdõíves módszerrel vizsgáltam. A feltett kérdéseimre az intézmény felsõ tagozatos tanulói,
azaz 87 fiú és 100 lány, összesen 187 diák
válaszolt. Vizsgálatom reprezentatív értékû
(ugyanis minden felsõ tagozatos diákot
megkérdeztem), és magyarázó jellegû, mivel a kapott eredményekbõl következtetést
vontam le iskolánk tanulóinak olvasottságát,
ill. az olvasáshoz való hozzáállását, érdeklõdését tekintve. Mivel intézményünk általános iskolaként és hatosztályos gimnáziumként is mûködik, ezért a kiértékelést nem
csupán évfolyamonként és nemenként, de
osztályonként is elvégeztem, s külön figyelmet szenteltem az általános iskolai, ill. gimnáziumi osztályokba járó tanulók által adott
válaszok közötti hasonlóságoknak, különbségeknek. Arra voltam kíváncsi, hogy az iskolánk tanulói által nyújtott kép mennyire
egyezik meg az országos, ill. az ország más
területein végzett mérések eredményeivel,
vagy tér el tõlük.
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Az olvasási szokásokat befolyásoló
tényezõk
Szociális háttér
Kutatások bizonyítják, hogy a családi háttér,
a családban kialakult szokások jelentõsen
befolyásolják tagjainak mindenfajta tevékenységét: a munkához való viszonyt, az
egymáshoz való viszonyt, más emberek tiszteletét, megbecsülését, a mûvelõdésre való
igényt, a szabadidõ eltöltésére, az olvasásra
stb. vonatkozó szokásokat.
Mindenekelõtt arra voltam kíváncsi, hogy
milyen körülmények között élnek tanulóink.
A Makláry Iskola adatai jobb képet mutatnak az országos átlagnál, mégis szomorúnak tartom, hogy a csonka családban nevelkedõ gyerekek száma jelentõsen növekszik,
így hiányzik a családból a saját nemükre vonatkozó példakép. Mikor, hol és ki által készülnek fel az anya-, ill. apaszerepre? A lányok kitõl és mikor tanulják meg, hogy kell
a családot összetartani, hogy kell szeretõ,
gondoskodó édesanyának, odaadó feleségnek lenni? Különösen aggasztó, hogy a fiúk
21%-ának, azaz minden ötödik fiúgyermeknek nélkülöznie kell édesapja jelenlétét felnõtté válásáig. S õk vajon kitõl kapnak mintát? Hogyan készülnek fel a családfenntartó
nem könnyû feladatainak ellátására?
A testvérek számát vizsgálva megállapítható, hogy a tanulóknak több mint negyede
nagycsaládban nevelkedik. A Makláry Iskolában gyakori a négy, öt, hat gyermeket nevelõ család.
Vizsgálatok támasztják alá, hogy a gyerekek olvasási kedve, érdeklõdése, szokásai, ill.
az olvasással kapcsolatos attitûdök elsõsorban a családban, a szülõi házban látott minták
alapján alakulnak ki. Vizsgálatok bebizonyították azt is, hogy az olvasási kedv összefüggésben áll a szülõk, elsõsorban az édesanya
iskolai végzettségével, ill. foglalkozásával.
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Ha Nagy Attila 2003-ban Újbudán, 10–14
éves korú tanulók körében végzett felmérésével egybevetjük a Makláry Iskola eredményeit, megállapíthatjuk, hogy a fõváros frekventált helyén, Újbudán, a szülõk iskolai
végzettsége jelentõsen magasabb, mint az
Alföld északkeleti régiójában fekvõ kisváros jó iskolájának számító Makláry Iskola
tanulóinak szüleié. Meglepõ volt számomra,
hogy a Makláry Iskolában a fiúk édesanyjának és édesapjának egyaránt 1,2%-a nem
rendelkezik általános iskolai végzettséggel a
XXI. sz. elején.
Örvendetes azonban, hogy az édesanyák
2,1%-a, az édesapáknak pedig 2,6%-a több
felsõfokú diplomával is bír a tanulók bevallása szerint. Az általános iskolába és a gimnáziumi tagozatra járó tanulók válaszai
alapján jelentõs különbségek fedezhetõk fel
szüleik iskolai végzettségét illetõen. A 7–8.
évfolyamon az általános iskolások szüleinél
(mind édesanyjuk, mind édesapjuk tekintetében) a legmagasabb bizonyítvány az érettségi, míg a gimnáziumi tagozatra járó fiú
évfolyamtársaik szüleinek 43,3%-a, lány évfolyamtársainak pedig 28,6%-a felsõfokú
diplomával rendelkezik.
Elkeserítõnek tartom, hogy a tanulók
40%-a nem tudja az édesanyja, 1/3-a pedig
az édesapja iskolai végzettségét. E tekintetben a lányok tájékozatlanabbak. Közülük is
kiemelkednek az 5. b osztályos lányok,
akiknek 64,7%-a az édesanyja, 82,4%-a az
édesapja végzettségével nincs tisztában! Ez
határozottan elgondolkodtató!
Szomorúnak tartom azt is, hogy a 7. évfolyam gimnazista fiúinak csaknem a fele sem
az édesanyja (41,2%), sem az édesapja
(47%) végzettségét nem ismeri. A hetedikes
lányok esetében ez 7,1%, ill. 17,9%.
Sajnos még a 8. évfolyam gimnazistái is
jeleztek ismerethiányt, de számuk elenyészõ.
A szülõk foglalkozását is megvizsgáltam.
Megállapítottam, hogy a tanulók szüleinek
több mint a fele fizikai munkával szerzett
keresetbõl tartja el a családját. Említést érdemel, hogy a 7–8. évfolyamon a nem gimnáziumi tagozatra járó tanulók szülei kivétel
nélkül vagy fizikai dolgozók, vagy munkanélküliek.
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A 10–14 évesek olvasási kultúráját jelentõsen befolyásolja a szülõk társadalmi helyzete. A nem olvasás mértéke elsõsorban az
anya iskolai végzettségétõl függ. Ha az anya
nem végezte el a 8 általánost, akkor a gyerekek 1/4-e nem olvas, a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ anyák esetében ez az arány
1–2% körül mozog a ’80-as évek elején.1
Láthattuk, hogy a gyermekek szocializációja szempontjából rendkívül fontos a család. Azonban az anya, apa mellett a testvér
és a nagyszülõk szerepe is jelentõs, róluk
sem szabad megfeledkeznünk. Meghatározó, hogy milyen példa áll a kisgyermek
elõtt. Olvasnak-e otthon? Értéknek tartják-e
a könyveket? Mesélnek-e gyermekeiknek?
Nagy Attila szerint is azokból a fiatalokból
lesz olvasó felnõtt, akik hallgattak mesét
gyermekkorukban.2 A gyermekek életében
rendkívül fontos szerepet játszanak a mesék.
Ezek a mûvek adják meg az alapot ahhoz,
hogy késõbb élvezni tudják a legnagyobb irodalmi és mûvészeti alkotásokat.3 „A mese az
egyetlen irodalmi mûfaj, amely utat mutat a
gyermeknek, hogyan fedezze fel identitását
és hogyan találja meg helyét az életben.”4
Ezek a gondolatok is bizonyítják, hogy a
mesék szerepét nem lehet elhanyagolni.
Fontos, hogy a tizenévesek is olvassanak
meséket? A legtöbb kiskamasz szereti ezt a
mûfajt. Akik nem szívesen olvassák ezeket a
mûveket, úgy érzik, hogy kicsiknek szólnak.
A mesékben megtalálható a kaland, az izgalom, a csodálatos elemek és a humor, ezek
mind nagyon fontosak a tizenéveseknek.5 A
Makláry Iskola lánytanulóinak 4%-a, közülük mindössze csupán egyetlen fiú szeret
mesét olvasni. Pedig a gyermekek képzelete
az olvasás, a meseolvasás hatására gazdagodik, épül, fejlõdik. Ezt a képzeletvilágot, e
belsõ képet, az ún. „belsõ mozit” nem helyettesítheti, nem válthatja fel egyetlen „készen kapott” képsor, a televízió által sugárzott mûsor sem. Ma azonban nem divat, nem
szokás a mesélés, a felolvasás – derül ki a
kutatók felmérésébõl. Pedig a gyermekek
kifejezõképessége, szókincse az olvasással
gyarapszik, ezáltal szerez olyan élményeket,
tapasztalatokat, melynek hatására határozottabbá, magabiztosabbá válik, könnyebben el
tud igazodni a környezetében.6
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Azokban a családokban, ahol van a gyereknek, a szülõknek saját könyvük, könyvtáruk, ott, ahol szeretnek olvasni, az olvasás a
mindennapi élet részét képezi, ez meglátszik
„a gyermek szellemi fejlettségén, beszédkészségén, beszédkultúráján, esztétikai érzékén, igényességén és iskolai teljesítményén is”.7
Bármilyen értékes könyvnek csak akkor
van igazán értéke, ha forgatják is.
A Ki gyûjti a könyveket a családban? kérdésre adott válaszokból kitûnik, hogy a lányok jobban szeretik az otthoni könyvespolcon tudni a számukra érdekes olvasnivalót.
Egyértelmûen látható, hogy elsõsorban az
édesanya könyvrajongó, de sajnos elég nagy
a száma azoknak a családoknak, ahol a
könyv nem képvisel értéket. Ez megerõsíti
az elõzõ kérdésre adott választ, miszerint a
tanulók 11,4%-ának egyáltalán nincs vagy
50-nél kevesebb kötet van a birtokában.
A Vannak-e saját könyveid? kérdésre
adott válaszokból kiderül, hogy a tanulók átlagosan mindössze 20–50 saját kötettel rendelkeznek, 200-nál is többet egy 8. osztályos gimnazista fiú határozott meg. A fiúk
11,6%-a, a lányok 2%-a egyáltalán nem rendelkezik saját olvasnivalóval. Meglepõ,
hogy a hetedikes gimnazista fiúk között is
van olyan, aki nem rendelkezik saját könyvvel.

Olvasási motívumok
(hajdúnánási Makláry Iskola, 10–14 évesek, 2006)

tartják az olvasást. A kötelezõ olvasmányoknak jelentõs szerepük van a tanulók olvasásra fordított idejének tekintetében. Mindkét
nemnél a sor elején, a harmadik helyen áll.
Vagyis ha nem lenne kötelezõen elolvasandó irodalom, sokan nem is vennének könyvet a kezükbe. Ez nem túl biztató! Ezt a
megállapítást támasztja alá az a tény is, hogy
csak keveseknek okoz örömet az olvasás. E
negatívumok okai a családi mintában keresendõk. Mint ahogy a tanulók válaszaiból is
jól látszik, csak kevesen látják otthon vagy a
barátaiktól, hogy olvasni lehet, hogy olvasni
jó, hogy olvasni öröm.

Mit olvas?
Miért olvas?
A tudás napjainkban egyre inkább leértékelõdik. A tendenciát, miszerint mûvelõdés
céljából manapság nem divat olvasni, a
Makláry Iskola diákjai is alátámasztják, de
a mûvelõdés utáni vágy a fiúknál a kíváncsiság mögött csupán a második helyre szorult
vissza, és a lányoknál is az élmezõnyben
foglal helyet. Ebbõl az is következik, hogy a
Makláry iskolások mégiscsak értéknek tekintik a tudást. De miért olvasnak a tinédzserek? Olvasni valóban öröm? A táblázatból egyértelmûen kiderül, hogy a tanulók olvasási vágyát legfõképpen a kíváncsiság
motiválja mind a lányok, mind a fiúk esetében. Pozitívumként értékelendõ azonban,
hogy a második helyre a fiúknál a mûvelõdés került, a lányok pedig „izgalmasnak”
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A hajdúnánási Makláry Iskola tanulói körében a kalandregények olvasása áll az elsõ
helyen. Meglepõ számomra, hogy a lányok
nagyobb arányban forgatják e mûfajú köteteket. Ez is alátámasztja azt a napjainkban
erõteljesen megnyilvánuló tendenciát, miszerint felcserélõdnek a szerepek. Az elmúlt
évtizedekben fõként a fiúk, most elsõsorban
a lányok keresik inkább a kalandot – a valóságban ugyanúgy, mint a regények lapjain –,
a fiúk viszont a hagyományos kaland mellett
a fantasztikum, az egyelõre még elérhetetlennek tûnõ, de a fantáziát megmozgató, új
környezetbe ágyazott, új módszereket, új technikákat alkalmazó, újfajta kaland után vágyakoznak, melyet a tudományos fantasztikus irodalomban, a sci-fiben találnak meg.
A science fictions bizonyos mértékig a me5

se határát is súrolja, mely a klasszikus helyett új köntösbe burkolózik. Mesét (saját
bevallásuk alapján) mindkét nem képviselõi
olvasnak, a hagyományosnak tekinthetõ meséket a lányok meglepõen sokan, 21,3%ban, a fiúknak pedig 7,1%-a élvezetesnek
tekinti. A fiúknál ugyanígy nem örvend népszerûségnek a versek olvasása, helyette az
ismeretterjesztõ irodalmat forgatják, a lányok a modern ifjúsági irodalomból és a romantikus irodalomból elégítik ki olvasási
igényüket. Választásuk itt alátámasztja az
érdeklõdés nemek közötti különbségét: a fiúk próbálnak a realitás talaján maradni (bár
ennek a sci-fi iránti rajongásuk ellentmond),
a lányok viszont a romantikát keresik még a
kalandokban is, melyeket a jelen idõbe
ágyaznak be, abba a jelen korba, amelyben
élnek. Bizonyítja ezt az is, hogy a modern
ifjúsági irodalom forgatása orrhosszal vezet
a klasszikus ifjúsági irodalom elõtt – melynek ismerete szerintem elengedhetetlen a
felnövekvõ ifjúság nevelése szempontjából,
ez a mûfaj mégsem örvend népszerûségnek
egyik nem esetében sem.
A fiúk ebben a korban egyáltalán nem romantikus alkatúak (az országos felmérés
eredményeit erõsítik a Makláry Iskola tinédzser korú férfiúi is), érdeklõdéssel fordulnak viszont a küzdõsportok és az erotikus
kiadványok felé.
Lényeges eltérés az általános iskolai tanulók és a gimnáziumba járó általános iskolai
korosztályú tanulók olvasmányválasztásában szinte nincs is. Az egyetlen különbség,
hogy a fiúk nagyobb arányban olvasnak szívesen kalandregényeket a lányoknál.
A Melyik a „kedvenc” könyved? kérdésre
adott válaszokból megtudhatjuk, hogy a fiúk
esetében A Pál utcai fiúk, a Harry Potter,
majd az Egri csillagok, A gyûrûk ura és az
Ábel a sorrend, míg a lányoknál a Rómeó és
Júlia és Meg Cabot könyvei vezetnek toronymagasan, ezt követõen a sorrend a fiúkéval megegyezõ. A lányok megemlítették
még Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
c. regényét, valamint Thomas Brezina könyveit, Saint-Exupéry A kis herceg és Fekete
István Vuk címû mûvét is. Az országos, ill. a
kisebb területek mérési eredményeit erõsíti
az a tény is, miszerint iskolánkban is a fiúta6

nulók szeretnek kevésbé olvasni, õk 29,9%ban nem rendelkeznek kedvenc olvasnivalóval.
Megvizsgáltam ugyanazon évfolyamok
általános és középiskolába járó tanulóinak
válaszait is, amibõl egyértelmûen kiderül,
hogy a magasabb képzésben részesülõ tanulók jobban szeretnek olvasni, de közöttük is
akadnak olyanok, akik nem tudnak kedvencet megnevezni. Õk is elsõsorban a fiúk közül kerülnek ki.

Nincs kedvenc könyve
(hajdúnánási Makláry Iskola, iskolatípusonként, 2006)

Szerettem volna megtudni azt is, mi miatt
vált kedvenccé az általuk megnevezett mû.
Igazán érdemleges válaszokat nem kaptam. A tanulók érdekesnek, izgalmasnak
tartják az olyan típusú könyveket, melyeket
olvasnak.

Mit olvasott utoljára?
A válaszokból egyértelmûen kiderül, hogy a
kötelezõ olvasmányok vezetik a listát (ennek oka lehet az is, hogy tanév közben kevesebb idõt tudnak szentelni az érdeklõdésüknek megfelelõ könyvek forgatására), ezt a
slágerkönyvek követik: Meg Cabot regényei
és a Harry Potter. Több gyerek tesz említést
arról, hogy fõként újságot, képregényt vagy
viccet olvas szabad idejében. Az utóbbiak
nem igazán fejlesztik jellemüket, ismereteiket sem gazdagítják.
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Mennyit olvas?
A Makláry Iskolába járó tanulók olvasási
gyakoriságát vizsgálva egyértelmûen kitûnik, hogy felsõ tagozatos tanulóink hetente
többször is vesznek kezükbe olvasnivalót. A
lányok napi gyakorisággal olvasnak. Kevesebb közöttük a nem olvasó is.
Érdemes megvizsgálni a 7–8. évfolyam
gimnáziumi tagozatának és általános iskolás
tanulóinak olvasáshoz való viszonyát is.

lönösen magas azonban a nem olvasók aránya, örvendetes viszont, hogy néhányan
akár három óránál többet is szánnak e tevékenységre.

Az olvasás gyakorisága
(hajdúnánási Makláry Iskola, iskolatípusonként, 2006)

Az olvasás gyakorisága
(hajdúnánási Makláry Iskola, iskolatípusonként, 2006)

A diagramról jól látszik, hogy a havonta
olvasó lányok a legkimagaslóbbak. Kellemes meglepetés számomra, hogy az általános iskolás fiúk is kezükbe veszik a könyvet
hetente egyszer, feltehetõleg hétvégén.
Napi rendszerességgel minden vizsgált
csoport olvas, közülük kiemelkedõ a gimnazista fiúk aránya, akiknek a tudásszomja nagyobb korosztályuk többi tagjáénál. A más
kategóriába a havi rendszerességnél ritkábban olvasók kerültek, õk többnyire a nyári
szünetben olvasnak. Viszonylag magas
azonban a nem olvasók aránya, ami odafigyelést igényel majd a következõ tanévekben a Makláry Iskolában dolgozó pedagógusoktól.

Mennyi idõt töltenek a tizenévesek
olvasással naponta?
A táblázat nagyon szórt képet mutat. Ennek
alapján kitûnik, a Makláry Iskola azonos
korosztályú tanulóinak több mint a harmada (35,9%) olvas fél óránál kevesebbet naponta.
A táblázat jól szemlélteti azt is, hogy a
hajdúnánásiak átlagosan naponta 20 perc és
két óra közötti idõt töltenek olvasással. KüKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. március

Érdemes alaposabban szemügyre venni a
6. évfolyam válaszait. Az olvasásra szánt idõ
tekintetében igen színes képet mutatnak.
Vannak olyan tanulók, akiket több órán keresztül is leköt egy-egy mû olvasása, míg
mások (ugyanilyen arányban szerepelnek)
10 percnél is kevesebbet szánnak a mûvelõdésre. Ugyanakkor nincs közöttük olyan, aki
néhány percre ne hódolna az olvasás örömének.
Az általános és középiskolás tanulók válaszait megvizsgálva kicsit egysíkúbb képet
kapunk. Az olvasás idõtartama lerövidül
másfél órára, a 20 percnél rövidebb idõ elenyészõ. A gimnazisták olvasáshoz való hozzáállása kívánnivalót hagy maga után. Majdnem minden ötödik fiú és lány egyáltalán
nem olvas. Milyen hatással van ez, s lesz
majd a késõbbikben, a tanulmányaikra?
Gimnazista tanulóinkat mûvelt, jól képzett
felnõttekké szeretnénk nevelni, akik megtalálják helyüket a társadalomban, akik sikeresek lesznek, kreatív ötleteikkel gazdagítják környezetüket, s kiegyensúlyozott,
elégedett felnõttként élik majd az életüket.
De ha nem szeretnek olvasni, ha a tudomány
szele nem érinti meg õket ebben a korban,
vajon elérjük-e célunkat? S milyen példát
fognak közvetíteni szülõként a gyermekeiknek? Van tehát tennivaló bõven!
A Mikor olvastál utoljára? kérdésre a tanulók nagy része a tagnapi napot és a múlt
héten idõpontot jelölte meg. Minden ötödik
tanuló pedig az elmúlt nyáron olvasott utol7

jára. Mivel a vizsgálat júniusban készült, ebbõl az következik, hogy egy egész tanév
alatt nem vett könyvet a kezébe.

Mivel töltik szabadidejüket
a diákok?
A hajdúnánási Makláry Iskolában a szabadidõs tevékenységek sorában a lányok tévénézése toronymagasan vezet, megelõzve a
fiúk közismert focirajongását is. Második
helyre a számítógépezés került mindkét nem
esetében. Meglepõ, hogy a lányok számítógép-választása nagyobb arányú a fiúkénál.
Míg a fiúk az aktív testmozgást (foci, kerékpározás, a sport különbözõ változatai) részesítik elõnyben, addig a lányok szeretik egyhelyben ücsörögve eltölteni az idejüket. A
tevékenységek sorában harmadik helyen
ugyan, de mégiscsak szerepel az olvasás,
még ha újságolvasás formájában is. Ez kicsit
biztató.

jelenik az igényesség a külsõ megjelenésükkel szemben is, ezért ûzik a sport különbözõ
formáit. Ennek jelei láthatók az általános iskolai részbe járó lányoknál is, de a gimnáziumi tagozatra járók nagyobb hangsúlyt helyeznek rá, náluk a barátság is dominánsabb
helyre került. Ezzel szemben az olvasás „leértékelõdött”, hátrébb csúszott a rangsorban. A serdülõkorral a különbözõ nemûek
egymás iránti vonzalma jelentõsen felerõsödik, a diákok gondolatainak nagy részét ez
tölti ki. A 7g/2 osztály lánytanulói közül
nagy arányban tettek említést a barátkozás
fontosságáról. Ugyanebbõl az osztályból
többen szívesen motoroznak, ha tehetik.
A fiúk esetében is észrevehetõ a sorrendcsere. A csapatszellemet fejlesztõ foci veszített népszerûségébõl. Helyette a gimnazistáknál a számítógépezés mint barátkozási
forma, az általános iskolásoknál a kerékpározás váltotta fel, mert itt is lehetõség nyílik
akár azonos, akár ellentétes nemû barátságok ápolására. A testedzés iránti igény itt is
a gimnazistáknál erõsebb. A fiúk szívesen
horgásznak vagy alszanak(!) pihenésképpen.

Szabadidõs tevékenységek
(hajdúnánási Makláry Iskola, 10–14 évesek, 2006)

Meglepõen sokan említették az állatokkal
való foglalkozást a szabad idejükben. Ez a
tevékenység elsõsorban nem az állatok gondozását, ellátását, tisztán tartását, etetését
jelenti, hanem a sétáltatást, játszást velük.
Ez fõként a lányok körében kedvelt.
A 7–8. évfolyamon lényeges változások
tapasztalhatók. Nemenként vizsgálva az
adatokat, a lányoknál a tévénézés elsõdlegessége itt is vitathatatlan, de a további sorrendben változások léptek fel az általános
iskolások és a gimnazisták értékítéletében.
Az általános iskolásoknál a zenehallgatás
(egy újabb passzív tevékenység!), míg a
gimnazista lányoknál a sport került a második helyre. Ebben a korosztályban már meg8

Szabadidõs tevékenységek
(hajdúnánási Makláry Iskola, 10–14 évesek, 2006)

Ha a két iskolatípust hasonlítjuk össze, lényeges eltérések mutatkoznak. Míg az általános iskolásoknál a tévézés, a zenehallgatás
és a kerékpározás mellett a foci a legnépszerûbb szabadidõs tevékenységi forma, addig
a gimnazistáknál a tévé veszített népszerûségébõl, helyette a számítógép-használat és
a sportolás után a barátságok kaptak nagyobb hangsúlyt. Az olvasás sajnos itt is
csak a sor végére került.
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Tévénézési szokások
A tévénézés önmagában nem ártalmas. Ártalmas viszont akkor, ha válogatás nélkül
nézi a gyerek, mert: nem olvas, ezáltal szókincse nem gyarapszik; gondolatvilága,
képzelõereje nem vagy csak lassan fejlõdik,
mindent készen kap, nem kell erõfeszítést
tennie érte; nem kérdez, nem gondolkodik a
válaszon; megszûnnek a családon belüli beszélgetések, kirekeszti magát a közösségbõl…8
Arra a kérdésre, hogy miért jobb a tévét
nézni, mint olvasni, azt válaszolják: „ha a
film közben elbambulok, attól még értem,
de az se baj, ha nem.” Könyvet így nem lehet olvasni.
Lázár Ervin gondolata szerint: oly korban
élünk, amikor az embereket szeretnék leszoktatni az erõfeszítésrõl. Igazi irodalmat
olvasni pedig bizonyos szellemi erõfeszítést
jelent. Akik kisgyermekkorukban olvasnak,
azok is leteszik kezükbõl a könyvet kamaszkorukban, nehogy kilógjanak a sorból. Helyette kisgyerekeknek való filmeket néznek.
Igyekeznek minél tovább „gyereknek” maradni – nyilatkozza Mistéth Erika könyvtáros.9
Mennyi idõt töltünk a tv elõtt? A televíziózással az a legnagyobb probléma, hogy a
fiatalok és a felnõttek többsége is válogatás
nélkül nézi a különbözõ mûsorokat, s szinte
a tévé rabjaivá válnak. Annak a tizenévesnek, aki órákat tölt televíziózással, már nem
jut ideje olvasásra. A táblázat adataiból arról
is tájékozódhatunk, hogy milyen összefüggés van a szülõk iskolai végzettsége és a
gyerekeik tévé elõtt töltött ideje között.10

Tévénézésre fordított idõ
(hajdúnánási Makláry Iskola, iskolatípusonként, 2006)
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Mennyi idõt töltenek a tévé elõtt
a Makláry Iskola tanulói?
Amint az a diagramból jól látszik, tanulóink
saját bevallásuk szerint is 1–4 órát tévéznek
naponta. Ha a nap 24 órájából kivonjuk az
alvással és az iskolában töltött idõt, kiderül,
hogy a tanulók majdnem háromnegyede az
összes többi idõt a tévé elõtt tölti. Annál elkeserítõbb, hogy a maradék egynegyed pedig még 4 óránál is többet, sõt 4% akár egy
egész munkanapnyi idõt képes tévénézéssel
tölteni. De mikor tanul? Mikor ápolja a baráti kapcsolatokat? Mikor beszélget a család
többi tagjával? Mikor foglalkozik saját magával? Hogy tud beilleszkedni a közösségbe
az a tanuló, aki örökké a tévé társaságában
tölti az idejét? Csodálkozhatunk akkor, hogy
önzõ, egoista, hisztis felnõttekké válnak
gyermekeink? S milyenek lesznek az õ
gyermekeik?
Ha a tévénézést az olvasással vetjük egybe, még szomorúbb kép tárul elénk. Míg tanulóink 3/4-e 1–4 órát tévézik, ugyanakkor
több, mit 1/3-a fél óránál is kevesebbet,
13,6%-a pedig egyáltalán nem olvas. Nem is
csoda. Nincs rá ideje. Valószínûleg azon kevesek (2,1%), akik 3 óránál is többet olvasnak, azok a semennyit vagy 1 óránál kevesebbet tévézõk csoportjába tartoznak.
A csupán a televízióból készen kapott
hang- és képi információ veszélyes a gyermekek fejlõdése szempontjából, mert a belsõ képteremtõ képességüket nem fejleszti,
sõt megbénítja azt.

A legkedveltebb tévémûsorok
Abszolút vezetõ mûfaj a szappanopera, a
folytatásos mese, az életszerûnek látszó, ám
hazug történetek. Ilyen típusú mûsorokat várnak a 13–14 éves gyermekek ettõl a varázsdoboztól, a televíziótól, ahonnan az életre való felkészüléshez kaphatnának eligazításokat,
követhetõ viselkedési és magatartásmintákat,
konfliktusmegoldó stratégiákat.
A napi és heti sorozatokat a lányok kétszer jobban kedvelik, mint a fiúk, a sport- és
a showmûsorok közönsége fiús dominanciájú11 – tudjuk meg Nagy Attila 2003-ban
Újbudán készített felmérésébõl.
9

A Makláry Iskola tanulói sem mutatnak
jobb képet a 2006-os felmérés alapján. Sõt!
A helyzet még rosszabb a semmitmondó,
végeláthatatlan hosszúságúra nyúló sorozatok tekintetében. A lányok 86,8%-a nyomon
követi a napi sorozatokat, s mint egy rituális
programot várják is azok vetítési idejét.
Kedvenc mûsoraik között a Barátok közt, a
Csacska angyal, a Cobra 11 sorozatok, a Balázs show és a Mónika show, Gyõzike mindennapjai, a Legyen Ön is milliomos és az
Áll az alku c. mûsorok, valamint Columbo
hadnagy nyomozásai szerepelnek.
Megkérdeztem a tanulókat, hogy miért
kedvelik ezeket a mûsorokat. Azért, mert
szórakoztatónak, érdekesnek, izgalmasnak,
sõt viccesnek tartják õket. Az egyik fiú azt
írta, hogy azért kedveli, mert sok benne a
veszekedés. Egy lány szerint ezek az õ korosztályának szólnak. A valóságot azonban
egy gimnazista lány fogalmazta meg: azért,
mert nincs más. Ez itt a probléma! A nézõ
azt nézi, amit kínálnak neki.
A koradélutáni és az esti fõmûsoridõben,
amikor a felsõ tagozatos korú tanulók a nap
végeztével leülhetnének kikapcsolódni,
pihenni a tévé elé, csupa se eleje, se vége sorozatba vagy véres akciófilmekbe csöppenhetnek bele. Valljuk be, valóban nem nyújtanak felüdülést e programok, s nem is méltó
befejezései a munkával teli, fárasztó napnak.
Rengeteg csatorna kínálja mûsorait, mindenki kénye-kedve szerint válogathat közülük – vethetnék ellen a szolgáltatók. Ez igaz,
de nem mindenki fér hozzá. Azonkívül
nincs, aki irányítsa a tanulók mûsorválasztását. A szülõ többnyire nem teszi, mert õ is a
szappanoperákat nézi. Sokszor az iskola
sem teszi. Nem beszélik meg a tévémûsorokat, azok hatásait, nem adnak feladatot, melyet más mûsorokból kellene megoldani. Talán az elõbb említett ok miatt: nem minden
tanuló fér hozzá a megjelölendõ csatornához. Van igazság az indokokban, mégis úgy
érzem, nagy szükség van szemléletváltásra.
A szülõkére és az iskoláéra egyaránt. Azért,
hogy egészséges szellemben nevelkedõ, kiegyensúlyozott, nyugodt, terhelhetõ, dolgozni tudó és akaró felnõtteket neveljünk a
ma gyermekébõl. Ezt a példát nem a napi
sorozatok mintái fogják mutatni.
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A természetfilmek, hír- és kvízmûsorok, a
dokumentumfilmek, a sport iránti érdeklõdésük némi reményt csillanthat meg elõttünk. Igaz, ezeket a mûsorokat fõként a gimnáziumi képzésben részt vevõ tanulóink
nézik. Az egyéb kategóriába erotikus filmek
(meglepõ módon errõl a fiatalabb korosztály
tett említést), a sci-fi, a krimi és a horror is
bekerült. A fantasztikus filmeket fõként a lányok, a horrort a fiúk kedvelik jobban, míg
a krimi izgalmai mindegyik korosztályt rabul ejtik.
Leszögezhetjük, hogy összességében az
étékesebb, a valamilyen képességet fejlesztõ
mûsorokat a gimnazisták választották, bár
õk is sok idõt fecsérelnek az értéktelen mûsorok nézésére.

De miért nem olvas a gyermek?
A gyerek tényleg nem vagy alig-alig olvas.
A mai gyerek csak mintegy harmadannyit
olvas, mint a húsz évvel ezelõtti, s még ennél is kevesebbet beszélgetnek könyvélményeikrõl a mai tizenévesek, mint a 70-es
években.12 Az olvasottakkal kapcsolatos
eszmecserék nemcsak rövidülnek, hanem
eltûnõben vannak. A Makláry Iskola tanulóinak fele nem beszéli meg az olvasottakat
senkivel, így nincs is kontrollja az olvasmányélményeivel kapcsolatban, magára marad a feldolgozásban, a megértésben. Ebbõl
következõen elõfordulhat, hogy egy-egy elolvasott mû nem sarkallja olvasóját továbbgondolásra, a beleélés, átélés élménye elmarad,
esetleg rossz irányba terelõdik el a helytelen
értelmezés miatt, vagy a hibás olvasmányválasztás következtében.
Az olvasottak megbeszélése tekintetében a
fiúk zárkózottabbaknak tûnnek – 56%-uk,
míg a lányoknak 43,4%-a dolgozza fel önállóan az olvasmánnyal kapcsolatos gondolatait. Ez a mutató picit jobbnak tûnik a 2003-ban
Újbudán és 2004-ben Komárom-Esztergom
megyében kapott mérési eredményeknél, de a
fiatalok zárkózottsága, magába fordulása
mégis szembetûnõ jelenség.
A 7–8. évfolyamokon még nagyobb a befelé fordulás aránya mindkét nem esetében
(fiúk 62,9%, lányok 55,5%). Ugyanezen évfolyamok általános és gimnáziumi osztályaKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. március

it vizsgálva megállapítható, hogy az általános iskolai tagozatra járók nyitottabbak.
Ha megbeszélik olvasmányélményeiket,
akkor azt barátaikkal, ill. édesanyjukkal teszik, testvéreikkel azonban csak elvétve.
Furcsa, de az osztálytársaikkal ugyanúgy,
mint ahogy az õket tanító pedagógusokkal
sem osztják meg gondolataikat e téren, pedig a barátságok sok esetben az osztályközösségben köttetnek. Úgy látszik, az olvasmányélmények megosztása nem tartozik a
baráti meghitt, titkos beszélgetések, a társalgás körébe ennél a korosztálynál.
Az elõzõ kérdésbõl szinte következik az,
hogy kinek a javaslatára olvas a gyerek.
Ajánl-e neki valaki, s ha igen, ki? Milyen elvek alapján választják ki tanulóink az olvasnivalójukat? Az erre a kérdésre kapott válaszok feldolgozása szintén meglepetéssel
szolgált számomra. Tanulóinknak a harmada
ugyanis azt állítja, hogy senki nem ajánl neki olvasnivalót. Bizton állíthatom, hogy ez
nem így van, ugyanis épp bent voltam az
osztályteremben, amikor az egyik kolléga a
kötelezõ olvasmányok listáját diktálta le tanítványainak. Igaz, ez valóban nem tekinthetõ érdeklõdést felkeltõ könyvajánlásnak,
aminek megfelelõ formájához a negyedszázada az Értékközvetítõ és Képességfejlesztõ
Program szerint mûködõ iskolánkban hozzászokhattak diákjaink. Talán ezért is hagyták figyelmen kívül. De valós könyvajánlás
is rendszeresen történik a tanítási órákon.
A másik kétharmad résznek elsõsorban az
édesanyja, a testvére vagy a barátja ajánl.
Elvétve találunk utalást osztálytársra vagy
pedagógusra.
Gimnazistáink körében sincs ez másként.

Minek alapján választod ki az
olvasnivalódat?
Tanulóink szinte teljes egészében a címe
vagy a külleme alapján veszik kezükbe késõbbi olvasmányaikat. Mindössze 2 tanuló
jelezte, hogy belelapoz, ill. elolvassa a fülszöveget. Szomorúan kell belátnunk, hogy a
megjelenésnek, a csomagolásnak nagyobb
a vonzereje, mint a tartalomnak. Ez így van
nemcsak a vásárolt, de a kölcsönzött könyvek esetében is. Szinte kizárólag csak a szép
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küllemû, tetszetõs, ép és tiszta könyvet kölcsönzik a diákok. Ebbõl egyfajta igényre is
következtethetnénk, ez az igény azonban
nem a tartalomra, hanem csupán a megjelenésre vonatkozik. Jó lenne, ha tartalom iránti igényességüket sikerülne egy kicsit magasabb szintre emelni, mert az nem csupán
szépérzéküket, hanem lelkivilágukat, ismereteiket is fejlesztené, belsõ harmóniájukat
növelhetné, ezáltal nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak lehetnének, ami napjaink rohanó, zaklatott világában „hiánycikk”. Arról
nem is beszélve, hogy képi gondolkodásuk,
verbális kifejezõképességük is fejlõdne,
szókincsük gyarapodna, ami nagyobb önbizalmat, magabiztosságot kölcsönöz a szóbeli megnyilvánulások alkalmával.

Honnan szerzik be a diákok
az olvasmányaikat?
A hajdúnánási gyerekek elsõsorban a családi könyvtár állományából merítik olvasmányaikat. Az otthon és a könyvtár szinte
kiegészíti egymást. Míg a fiúk elsõsorban
otthonról válogatnak, a lányok nagyobb
számban keresik fel a könyvtárakat. Számukra a házi könyvtár állományának választéka nem kielégítõ, ami egyfajta ellentmondást is takarhat. Elképzelhetõ, hogy a család
többi tagjának érdeklõdése és a válaszadó
olvasmányválasztási igénye nem egyezik,
ezért inkább a könyvtárból kölcsönzi ki a kíváncsiságát kielégítõ olvasnivalót. De az is
elképzelhetõ, hogy olvasáséhségük nagyobb, mint amekkorát a családi könyvtár
állománya ki tud elégíteni.

Könyvtári tagság,
könyvtárhasználat
A tanulók ¾ része tagja ugyan valamelyik
könyvtárnak, akár többnek is, de a tanulók
egynegyede egyáltalán nem jár könyvtárba.
A könyvtárlátogatás gyakoriságát vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy a tanulók zöme havonta vagy még annál is ritkábban használja
ki a könyvtár adta tanulási, információgyûjtési lehetõségeket. A diagram azt is szemlélteti, hogy elsõsorban a fiúk járnak ritkábban
könyvtárba, a lányok gyakrabban látogatják.
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Tanulóinkat megkérdeztem arról is, hogy
mi a véleményük arról a könyvtárról, amelyikbe járnak, milyennek képzelik a jó
könyvtárat. A válaszok arról tanúskodnak,
hogy a könyvtárba járók ¾-e elégedett azzal
a könyvtárral, melynek szolgáltatásait
igénybe veszi. Jól felszereltnek, igényesen
kialakítottnak tekinti azt, melyben a tudományok minden területét felölelõ, széles
körû könyvválaszték szolgál a látogatók
megelégedettségére. Néhányan az általuk
használt könyvtárat kicsinek és zsúfoltnak
tartják. Õk valószínûleg nem az elmúlt
években megújuló, szépen felújított városi
könyvtárunkra, hanem funkciójából adódóan a méretében és gyûjtõkörében is lényegesen kisebbnek tekinthetõ iskolai könyvtárunkra gondoltak. Többen, s nem csak
lányok, a könyvtár tisztaságát, a könyvek
rendezett, áttekinthetõ elhelyezését is megemlítették, ahol könnyen el tudnak igazodni
a válogatás alkalmával. Örömömre szolgál,
hogy a válaszolók mintegy ötöde a könyvtárosok segítõkészségét is fontosnak ítélte
megemlíteni. Természetesen kritikai észrevételek is érkeztek, miszerint sok a régi, elhasználódott könyv, s kevés az új. Itt nem sikerült megállapítanom, hogy a városi vagy
az iskolai könyvtárról lehet-e szó, ugyanis
mindkét intézmény jelentõs összegeket fordít minden évben új kiadványok beszerzésére, s nagy erõfeszítéseket tesznek a régi,
sokat forgatott, de tartalmukban értékes
könyvek állagának megóvására.

Az iskola feladata az olvasóvá
nevelésben
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya
[…], megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál …” (Szent-Györgyi Albert)
Megkérdeztem a Makláry Iskola tanulóit,
hogy elégedettek-e az iskolai könyvtár állományával. Válaszaikhoz indoklást is kértem,
hogy igényeiket az intézmény pedagógiai
programjával összehangolva az iskolai
könyvtár még inkább a tudásalapú társadalom felnövekvõ nemzedékének mûvelõdését
szolgáló színtérré válhasson.
12

A válaszok alapján tanulóink egyértelmûen (87,2%) elégedettek az iskolai könyvtár
állományával, környezetével. Az elégedetlenkedõk a könyvek állapotára panaszkodtak: sok az elhasználódott, „agyonolvasott”
könyv, kevés az új, a frissen megjelent modern ifjúsági irodalom, vagy kicsi a kötelezõ
olvasmányok, ill. a slágerkönyvek példányszáma. A 7–8. évfolyamon nagyobb az elégedetlenkedõk aránya. A legelégedettebbek
a gimnazista fiúk, a legelégedetlenebbek az
általános iskolás lányok.
A könyvtáros személyével kapcsolatban
95,5% az elégedettségi mutató. A tanulók
szinte mindannyian kedvesnek, segítõkésznek tartják az iskolai könyvtárost, akihez
szívesen bejárnak akár csupán beszélgetni
is. Az elégedetlenkedõk viszont szigorúnak
tartják, aki megköveteli a fegyelmet, a rendet, a csendet. Az elégedettek ellenben épp a
csendet, a tisztaságot és a rendezett környezetet értékelik, ahol nyugodt körülmények
között készülhetnek fel az órai tananyaghoz
kapcsolódóan kapott vagy önként vállalt
kiselõadásukra, vagy akár csak egyéni kíváncsiságukat elégíthetik ki. Az iskolai
könyvtár szerves része a pedagógiai munkának.
Az olvasóvá nevelés az iskolában a kötelezõ olvasmányok révén történik. Fontos tehát a megfelelõ mûvek kiválasztása, ugyanis a cél az, hogy a gyerek ne kényszerként,
hanem szórakozásként élje meg a kötelezõ
olvasmányok elolvasását. Régen, ha a gyerek nem élvezte a házi olvasmányt, más, õt
jobban szórakoztató mûvet olvasott helyette.
Ma azonban, ha a gyerek érdeklõdését nem
kelti fel az elolvasandó mû, nem mást olvas,
hanem tévét, videót néz helyette, olyan cselekvést végez, ami kevésbé megterhelõ, kevesebb energiát, erõfeszítést igényel tõle,
vagyis szép lassan leszokik az olvasásról.
Hogy miért nem szeretik a tanulók a kötelezõ olvasmányokat? Talán azért, mert nem
tudnak azonosulni a szereplõikkel.
„Gyökeres szemléletváltozásra lenne
szükség: a házi olvasmányok kiválasztását
és órai megbeszélését egyedül és kizárólag
az olvasóvá nevelés céljának kellene alárendelni. Annak, hogy az olvasást a gyermek
szórakozási formaként ismerje meg.”13
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Nagy a tét. Ha a gyerek leszokik az olvasásról vagy rá sem szokik, „az évezredek folyamán fokozatosan elért interiorizált írásbeliség és a nyelvileg artikulált magas szintû
gondolkodás megóvása” kerül veszélybe.14

Mit tehet a könyvtár az olvasóvá
nevelés érdekében?
A könyvtár tehát teret ad a tudásalapú társadalom tagjainak a mûvelõdésre, az önmûvelésre. Fokozott kíváncsisággal vetettem hát
bele magam a Szerinted milyennek kellene
lennie a jó könyvtárnak? kérdésre adott válaszok feldolgozásába. Ez ugyanis egy pici
kitekintés is lehet a jövõ felé, az olvasók, a
könyvtárhasználók igényeit fogalmazza
meg, melynek megismerése után ebbe az
irányba lehet lépni a könyvtár fejlesztése során. Sajnos igazán ötletes, használható javaslatokat nem kaptam. Sokan úgy tartják
jónak, ahogy van. Mások a jó könyvtárat az
iskolai könyvtárunkkal azonosítják. Néhányan a tárgyi eszközök tekintetében tettek
javaslatokat, miszerint legyen több számítógép a könyvtárban, melyen lehessen internetezni is. A fénymásoló szabad használatát
is hiányolják. A könyvekre vonatkozóan
minden korosztály számára szélesebb választékra tartanának igényt, több példányban, melyek legyenek újak, szépek. Voltak,
akik a tudományos könyvek mennyiségét
vagy az újságok, folyóiratok választékát tartották kevésnek.
A könyvtár használatát illetõen többen a
csendre, nyugalomra, tisztaságra helyeznék
a fõ hangsúlyt, ahol segítõkész, kedves
könyvtárosok segítségének igénybevétele
mellett hangulatos környezetben, nyugodt
körülmények között tudnak mûvelõdni – elvégre a könyvtár a mûvelõdés, a tudás, a tudomány „tárháza”.
Javaslatokat kértem az iskolai könyvtár
fejlesztésére vonatkozóan is. Tanulóink ¾
része semmiféle jobbító szándékú ötletet
nem tudott javasolni. Õk, különösen az alsóbb, vagyis az 5–6. évfolyam tanulói, teljes
mértékben elégedettek a jelenlegi helyzettel.
A felsõbb évfolyamos tanulók javaslataiban
találunk megfontolásra érdemeseket is.
Szinte minden javaslattevõ, azaz minden
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ötödik tanuló a könyvállomány bõvítését, a
régi könyvek kicserélését, a kötelezõ olvasmányok példányszámának növelését, új
könyvek vásárlását – különös tekintettel a
modern ifjúsági irodalomra, ill. a slágerkönyvekre – szorgalmazná. A javaslattevõk
csaknem mindegyike kicsinek vagy zsúfoltnak tartja a könyvtár helyiségét, ezért nem
elég áttekinthetõ, nehéz hozzáférni a könyvekhez. Egy 8. osztályos lány a probléma
megoldására a tankönyvek másik teremben
való elhelyezését tartaná helyesnek (az elõzõ években így volt), ezáltal szabadulna fel
hely a többi könyv számára. Erre azonban az
intézmény jelenlegi teljes kihasználtsága
miatt nincs mód.
Néhány tanuló sporttal kapcsolatos kiadványokat, több újságot, fiataloknak szóló
folyóiratot vásárolna. Kevésnek tartják a
CD-, DVD- és videoanyagokat is, melyeket
szívesen ki is kölcsönöznének, ha lenne rá
lehetõség. Többen szeretnének számítógépezni, internetezni a könyvtárban, az órai
munkához kapcsolódó cikkeket, anyagokat
letölteni a világhálóról. Ennek megvalósítására az iskolánk igazgatója már megtette az
elsõ lépéseket.
A válaszokból arra következtettem, hogy
a diákok fontosnak, hasznosnak, a tanuláshoz pedig elengedhetetlenül szükséges terepnek tartják a könyvtárakat.

Van jövõje az olvasásnak?
Ahogy az a felmérések eredményébõl kiderül, az ország különbözõ területein és a hajdúnánási Makláry Lajos Általános, Mûvészeti iskola, Gimnázium és Pedagógiai
Szakszolgálat 10–14 éves korosztálya körében végzett felmérések is alátámasztják, az
olvasás nem tartozik a tanulók kedvenc idõtöltései közé. Rendkívül keveset vagy egyáltalán nem olvas ez a korosztály. Szabadidejében leginkább tévét néz, ami alapjában
véve nem baj, mert sok helyrõl, többféle
megközelítésben juthat információhoz. Káros azonban abból a szempontból, hogy a tévébõl mindig a mûsort közlõk szemszögébõl
láthatjuk az eseményeket, s kifejezetten veszélyes, ha nem információszerzésre használják, hanem tartalom nélküli mûsorok, fil13

mek, végeláthatatlan hosszúságúra nyúló,
nem életközeli sorozatok, ún. szappanoperák kötik a varázsdoboz elé a tanulókat és
szüleiket egyaránt. Ezek a mûsorok nem
csupán nem fejlesztõek, de kifejezetten
romboló hatásúak, ugyanis míg az olvasás
által fejlõdik a belsõ képlátásunk, addig a tévé, a videó és egyéb képi formátumot közlõ
médiumok készen szolgáltatják a képeket.
Ezáltal gondolkodásunk nem fejlõdik, hanem drasztikus tempóban visszafejlõdik. Itt
nem csupán a szabadidõ helyes eltöltésének
arányáról van szó. Nem csupán az olvasás
háttérbe szorulásáról van szó. Itt sokkal
többrõl van szó!
Ahogy Kodály mondta, hogy zene nélkül
lehet élni, csak nem érdemes, ennek analógiájára olvasás nélkül is lehet élni, csak nem
érdemes. ■
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Levélféle a könyvtáros kollégákhoz
✒ Haraszti Katalin

Nyugdíjazásom okán rövidesen befejezem
az Országgyûlési Könyvtárban 1987-ben
megkezdett munkámat. E terjedelmes „levél” megírásakor fõ célom az elköszönés, de
egyben „summáját is írom” szakmai életem
e második felének. Az összegzés alapja a
legutóbbi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjában az Információkutatás a parlamenti képviselõk számára
címen tartott elõadásom.

Fókuszban a fenntartói igények
Az intézményi könyvtárak, információs
szolgálatok tevékenységének eredményeit
elsõsorban a fenntartó hasznosítja. Ennek a
könyvtártípusnak másik jellemzõje, hogy
szolgáltatásait szinte csak a fenntartója ismeri. E típushoz sorolhatók a kormányzati
szervek, a multinacionális cégek, a hazai kutató- és fejlesztõintézetek, vállalatok stb.
könyvtárai.
E tipizálás felõl közelítve az Országgyûlési Könyvtár speciális helyzetû. Mint az állam- és jogtudomány, a kortárs történelem
és politológia országos feladatkörû szakkönyvtára, mint az ENSZ letéti gyûjteménynek és az EU-dokumentumok különgyûjteményének befogadója és mûködtetõje
– természetesen nyilvános könyvtár. Ugyanakkor az országgyûlési képviselõk és az Országgyûlés Hivatala számára nyújtott
könyvtári és információs szolgáltatásai – fõszabály szerint és általánosságban – nem
nyilvánosak.
Az Országgyûlési Könyvtárban folyó
munka e „befelé”, a fenntartó felé irányuló
ágáról kevéssé értesül a szakmai közösség.
Pedig jogos a felvetés, könyvtárszakmai
szempontból és állampolgári szemszögbõl
is, hogy milyen információkat is használnak
fel választott képviselõink a köz érdekét
szolgáló törvényhozási, kormányzati ellenõrzési és képviseleti munkájuk során,
valamint egyes állami tisztségviselõk (alkotmánybírák, ombudsmanok stb.) megválasztásakor.
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A kezdetek
Az Országgyûlési Könyvtár 1991-ben, mintegy 40 évnyi szünet után került vissza az Országgyûlés égisze alá, a hierarchiában az
Országgyûlés Hivatalának egyik önálló
szervezeteként, a mindenkori házelnök közvetlen felügyelete alá. Fontos tudnivaló,
hogy könyvtárunk az Országgyûlést szolgáló komplex hivatali tájékoztatási rendszer
egyik – fontos – eleme.
Nagy ajándék a sorstól, hogy szakmai tudásomat 1990-tõl a képviselõi tájékoztatás
szolgálatába állíthattam. Vezetõimtõl bizalmat kapva alapítottuk meg néhány kollégával együtt a Képviselõi Irodaház-beli Tájékoztató Központot, és szolgáltatásokat
indítottunk az – akkor még ideiglenes – országházi képviselõi olvasóteremben. Kezdetben mindkét helyen klasszikus referenszszolgáltatásokat nyújtottunk.
Az elsõ parlamenti ciklus a kölcsönös tanulás idõszaka volt. Fõ felhasználónk, az
Országgyûlés, zömmel tapasztalat nélküli
politikusokból állt, információs igényeik tudatos megfogalmazásához képviselõvé, hivatásos politikussá érésükre is szükség volt.
Számunka, könyvtárosok számára pedig elsajátítandó ismeretek voltak: a parlamentarizmus elmélete, az Országgyûlés mûködési
rendje (elvek és gyakorlat), a plenáris és a
bizottsági ülések munkamódszerbeli különbségei, a különféle bizottságok (a lényegében a kormányzati szerkezetet leképezõ
állandó bizottságok, az eseti bizottságok, a
vizsgálóbizottságok) feladatai és eljárásrendje, az egyéni képviselõi igények megismerése (ideértve az egyéni választókerülettel kapcsolatos igényeket is).
Meg kellett ismernünk a célközönségünk
idõgazdálkodási lehetõségeit és igényeit is
(gondoljunk a „törvénygyár” jelzõre!) –
ugyanis ez a faktor igen jelentõs hatással bír
az információfeldolgozás mélységére, így a
megfelelõ szolgáltatási mód és mûfaj megválasztására.
Ehhez járult továbbá, hogy ilyen speciális
felhasználói kört: jelesül politikusokat szolgáló referenszcsapatot e hazán belül nem találtunk. Itthon nem volt kitõl tapasztalatot
átvenni. Természetes partnereink tehát más
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nemzetek parlamenti könyvtáraiból kerültek ki.
Elsõként az USA Kongresszusi Kutatószolgálata nyújtott segítõ kezet: 1991 és
1993 között kollégáimmal együtt több alkalommal is tréningeken vehettünk részt.
Nagy hatással volt ránk, sok tudást szereztünk és hoztunk haza, s értelemszerû adaptálásukhoz láttunk.
A kilencvenes években ösztöndíjakkal és
meghívások révén bejártuk az európai partnerintézményeket. 1991-tõl bekapcsolódhattunk a – mára európai parlamenti tudásbázissá fejlõdött – ECPRD-hálózatba.1
1997-tõl tagja lettem az IFLA Parlamenti
Könyvtári és Kutatószolgálati szekciójának.
Számos IFLA-konferencián és ECPRDszemináriumon vehettem részt magam és
juttattam nemzetközi tapasztalatszerzéshez
a kollégáimat is.

Tapasztalttá váltunk
Külföldön szerzett tapasztalatainkat igen jó
hatásfokkal tudtuk itthon hasznosítani. Egyre inkább érdeklõdtek a mi gyakorlatunk
iránt más, az Országgyûlésnél „ifjabb” európai parlamentekbõl. Miközben tanultunk
még, már tanítottunk is. Röviden: beépültünk a nemzetközi szakmai közösségbe. Itthon – akkor is – viszonylag keveset tudott
rólunk a könyvtári/könyvtáros szakma, a tevékenységünk egy-egy szakcikk, elõadás
nyomán kicsiny és szûk körben vált valamelyest ismertté.
Az elsõdleges felhasználói célcsoportunk,
a képviselõk, parlamenti ciklusról ciklusra
részben megújulva, kicserélõdve, egyre inkább számítottak a munkánkra. Beépültünk
az országgyûlési tájékoztatás komplex rendszerébe, ismertté és elismertté váltunk. Egyre több felkérést, megrendelést kaptunk,
egyre kevesebb idõnk, energiánk maradt a
kezdeményezõ (divatosabban: proaktív)
szolgáltatásokra.
Tapasztalataink azt mutatták, hogy a törvényhozás (mint önálló hatalmi ág) szereplõi,
a parlamenti képviselõk (jelesül mindig inkább az ellenzékben lévõk) sajátos szolgáltatásainkat hatékonyan tudják alkalmazni a felszólalásaikra, a bizottsági és/vagy plenáris
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vitákra való felkészülésük során, sõt – ünneptörténeti sorozatunkkal – a választókörzetekben, ünnepségeken tartandó beszédeikre való
elõkészületekhez is hozzájárulhatunk.
Milyen sajátos szolgáltatásokra gondolok? Elsõ jelentõsebb innovációnk – a
GYIK-jelenségre adott válaszként – ún. információs csomagok összeállítása volt,
majd megszületett a háttéranyag-koncepció:
a törvényjavaslatok tárgyalásához nemzetközi jogi-gazdasági-társadalmi információs
köteteket szerkesztettünk. „Korabeli módszerekkel”, fénymásolással készítettük e köteteket, zömében a saját könyvtárunk
magyar és idegen nyelvû dokumentumaira
támaszkodva – de már fejezetekbe szerkesztve, tartalomjegyzékkel ellátva. Így indult útjára 1994-ben a HáttérInformációkDokumentumok (HID)-sorozat, amely a
kutatószolgálat induló évére, 2004-re több
mint 70 kötetbõl állt.2
Ugyancsak innovációként jellemezhetõ (és
mint „magyar találmányt”, az angol alsóházi
könyvtár is hasznosítja már) a bizottsági referensi rendszer. Az Országgyûlés állandó bizottságai mellé egy-egy, lehetõleg az adott területen szaktudással bíró kollégát delegált
a könyvtár.3 A referensek nyomon követik a
bizottság munkatervét és napirendjeit, és az
ún. meghallgatási háttéranyagokkal e referensi szolgáltatás kezdetétõl (1996) nagy elismertséget aratnak. A bizottsági meghallgatás
az egyik módja a parlament kormányzati ellenõrzésének (a plenáris ülésen elhangzó interpellációk és kérdések, az írásban feltett
kérdések, a vizsgáló és eseti bizottságok stb.
tevékenysége mellett). E meghallgatásokra
sor kerülhet a Házszabály szerint (miniszteri
meghallgatások), ill. a miniszterek (ombudsmanok, PSZÁF-elnök stb.) kinevezés elõtti,
jelöltként történõ meghallgatásakor. Mindkét
alkalom más mûfaji megközelítést kíván: a
jelöltek meghallgatásához ún. politikusi portrét állítunk össze, a miniszterek beszámoltató
meghallgatásához pedig általában médiaszemlét.

gáltatások mellett és ezek révén a képviselõi
kutatószolgálat is létrejöhessen. Személy
szerint újabb lehetõséget kaptam: a képviselõi tájékoztatásban már tapasztalt kollégáimmal együtt új részleget alapíthattunk a
nemzetközi trendek alapján bevált információszintetizáló feladatok ellátására (l. még
non-for-profit információbrókerség).
Legfõbb információs termékünk az
elemzés, amely tömör, terjedelme nem több
25–30 oldalnál, fõként törvényjavaslatok
tárgyalásához készül. Megtanultuk és megtapasztaltuk a HID-sorozat készítése során,
hogy megszûrt, de mégis hiteles és tartalmas, teljességében magyar nyelvû információkkal tudunk a legtöbbet segíteni. Elemzéseink erõssége a nemzetközi és hazai jogi
környezet, szakértõi álláspontok és a civil
társadalom véleményének a bemutatása.
Az elemzések követõ szolgáltatásaként
sajtószemléket állítunk össze pl. adott törvény társadalmi fogadtatásáról, késõbbi módosításának igényérõl stb.
Ha a téma úgy kívánja, akkor kronológia
formában mutatjuk be. Meghallgatási háttéranyagainkra is változatlan maradt az igény.
A bizottsági meghallgatásokon számos esetben az egyedüli információs forrás az általunk
szerkesztett – mindig nyilvánosan hozzáférhetõ információkon és kiegyensúlyozott válogatáson nyugvó – politikusi portré.
Egyéni képviselõi igényre készült rövid és
gyors válaszaink mûfajául kialakítottuk a
mindig bizalmasan kezelt információs levelet.
Az elemzések mellett a kutatószolgálati
korszak másik jelentõs innovációja a Választókerületi Statisztikai Adattár.4 Lényege,
hogy a képviselõk közel 200-féle adatfajta
szerint idõsoros kimutatást kaphatnak választókerületük társadalmi-gazdasági állapotáról és fejlõdésérõl, jelenleg 1998–2008
idõszakára. E tekintetben mi „inspirálódtunk” az angol kollégák gyakorlatából, viszont továbbfejlesztettük az õ ötletüket!

Minõségi váltás

Szolgáltatásainkat jellemzi az objektivitás, a
kiegyensúlyozottság, az idõszerûség érdekében a határidõk betartása, valamint az egyéni kérések bizalmas kezelése. Mindezek a

2004-ben elérkezett az idõ, hogy a „hozzáadott értékkel” felruházott referensz-szol16

Munkamódszerek: elvek és gyakorlat
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jellemzõk közös elvárásként jelennek meg
minden egyes parlamenti könyvtárnál és kutatószolgálatnál: hiszen érzékeny politikai
környezetben tevékenykedünk.
Munkánkat 2004 és 2006 között alapvetõen a – kormányzat által félévenként benyújtott – törvényhozási tervek, valamint a
bizottsági munkatervek határozták meg.
Ezeknek a terveknek az alapján egyeztettünk az érintett bizottságok munkatársaival,
a frakciók szakértõi csoportjaival, és végül a
kutatószolgálati munkatársakkal szakterületi tudás, nyelvismeret és kapacitás függvényében készítettünk munkatervet.
Az egységes szemlélet és gyakorlat meggyökereztetése érdekében ún. stíluskönyvet,
majd makrót hoztunk létre, amelyek eligazítanak minden egyes füzet szerkesztésekor
mind szerkezeti, mind szövegszerkesztési
tekintetben. Az átláthatóság érdekében munkafelületünk is közös.
Mindeközben „kitaláltuk” az arculatunkat.
Rendkívül költségkímélõ módon (l. még
közpénzzel való felelõs gazdálkodás) terveztük meg az egységes borítónkat a „régi papír” színét és egy szép könyvtári helyszínt
idézõ grafikával olyanná, hogy ne eltûnjön,
hanem kitûnjön a parlamenti iratdömpingben. A belsõ megjelenés egységességét a stíluskönyv használata teszi lehetõvé.
Kutatószolgálati anyagainkat fõként
elektronikusan terjesztjük (l. még e-Parlament program és zöld-szemlélet). Ekként
természetessé vált, hogy háttéranyagainkat
intraneten is elérhetõvé tegyük, a többi
online könyvtári szolgáltatással együtt.
Igény szerint természetesen nyomtatunk is
példányokat – a bizottsági ülésekre például
ezt várják el tõlünk.
Egyes országgyûlési bizottságok a számukra készített kutatószolgálati háttéranyagokat az interneten (az Országgyûlés honlapjának megfelelõ menüpontjánál) is elérhetõvé teszik.

Információforrások
Forráskutatásaink során fokozatosan, de félreismerhetetlenül elõnybe kerültek az elektronikus dokumentumok, az internetes források használata. Természetesen szükség
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szerint használunk nyomtatott történeti forrásokat is – a megfelelõ részeket szkenneljük és beszerkesztjük.
A jogi-politikai információk körében elsõdleges fontosságú a parlamenti információcsoport, amelyen belül – húszévnyi mûködés után – kiemelkedõ jelentõségûek az
Országgyûlés által „termelt” dokumentumok. A nemzetközi összehasonlításra törekvés teszi értékessé a külföldi parlamentek és
parlamenti könyvtárak, kutatószolgálatok
dokumentumait és adatait, továbbá az
ECPRD szinte csak „szürke irodalmon alapuló” tudásbázisát.
Ugyancsak fontos forrásunk a kormányzati információcsoport. E körben a legmegbízhatóbbak a bel- és külföldi kormányzati
portálok adatai.
A hazai és az EU-jogszabályok keresésekor a Complex Jogtár online változatát, valamint az EUR-Lex-et használjuk.
A jogi-gazdasági információk között kiemelkedõ jelentõségû forrást jelentenek az
Állami Számvevõszék jelentései.
A leginkább használt faktografikus információk forrásaként említem a KSH, az
EUROSTAT és az OECD adattárait.
A politikai, gazdasági, társadalomtudományi információk forrásai közül felhasználási gyakoriság, forrásalkalmasság tekintetében a sorrendünk: MTI Sajtóadatbank,
OBSERVER Médiafigyelõ, napi- és hetilapok honlapjai, kézikönyvek CD-n, a könyvtárunk saját bibliográfiai adatbázisai (Magyar Jogi Szakirodalom, könyvkatalógus,
PRESSDOK és HUNDOK sajtóadatbázis,
Világpolitikai Információk cikk- és tanulmány-adatbázis stb.), valamint az elõfizetett
külföldi adatbázisok (European Sources
Online, EBSCO, Economic Intelligence
Unit, Westlaw International stb.).
A törvényhozásra és a jogalkalmazásra
vonatkozó társadalmi visszhang információs forrásai a közvélemény-kutató intézetek és a civil szervezetek honlapjai és kiadványai.
A szerzõi jogok tiszteletben tartása alapkövetelmény. Minden háttéranyagunkban
pontos hivatkozásokkal élünk. Jogkövetõ
magatartásunkat az MSZH Szerzõi Jogi
Szakértõ Testülete is elismerte.
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Személyes kompetenciák,
munkakörülmények
Saját intézményi és nemzetközi tapasztalatok is visszaigazolják, hogy a parlamenti kutatószolgálati munkatársakkal szemben
megfogalmazott kompetencia-sorrend a következõ: politikai és parlamenti tájékozottság, tárgyi tudás, információkutatási készségek, elemzõ-szintetizáló és szövegezési
készség, magas szintû információkezelési
készség (l. még knowledge management),
csoportmunkára való alkalmasság, rugalmasság – túlmunka, feszített határidõk betartása esetén is.
A kutatószolgálati munka elmélyültséget
kíván. Ehhez nem alkalmasak a nagyterû olvasótermek, irodák, viszont kitûnõ környezetet jelentenek a 2–3 fõs, ennek megfelelõ
alap- és légterû munkaszobák. A munkamegbeszélésekre alkalmas közös tér is megteremtõdött.
Fontos a magas színvonalú informatikai
felszereltség, a PC-ket megbízhatóan szolgáló szerverek. A komplex szkennelõmásoló-nyomtató irodai berendezés zaja
nem a munkaszobákat terheli: a kicsiny kézikönyvtárat befogadó közös térben nyert
elhelyezést.
Elõfizetési lehetõséget kaptunk az MTI
Sajtóadatbankja mellett más e-forrásokra is.
A közös könyvtári CD-toronyban történelem-jog-irodalom-kézikönyvek-bibliográfiák-újságok bontásban találhatóak a szintén
elektronikus, többségében teljes szövegû információs források. ALEPH-es alapú katalógusunk immár magában foglalja az összes
könyvtári építésû adatbázisunkat.

Szolgáltatásmarketing
Új háttéranyagainkat a lehetõ legszélesebb
felhasználói körben hirdetjük meg (mintapéldányok, képviselõi futárposta, e-mail,
intranet). A használatában és megjelenésében is újszerûséget hordozó Választókerületi Adattárhoz használati segédlet készült.
Szolgáltatásaink útját tudatosan nyomon
követjük. Bizottsági referensként jelen vagyunk azokon a bizottsági üléseken, amelyek napirendjéhez háttéranyagot készítet18

tünk. Látjuk-halljuk-tapasztaljuk az anyagaink alapján feltett kérdések során a felhasználást, az idézettséget. A plenáris üléseket –
ha csak idõnk engedi – hasonló módon, a
helyszínen vagy tévén keresztül kísérjük figyelemmel. Idézettség tekintetében természetesen biztos forrásnak bizonyulnak mind
a bizottsági, mind a plenáris ülések jegyzõkönyvei. Az intranetünkön számláló mutatja
a háttéranyagaink iránti érdeklõdést.
Mindemellett idõrõl-idõre visszakérdezzük
felhasználóinkat, és így közvetlenül is értékelhetik a szolgáltatásainkat. Rendkívüli elismerésként fogadjuk, amikor jelzik, hogy adatainkat törvényjavaslatot módosító indítvány
készítésénél használták fel, vagy érvelésnél
támaszkodtak az általunk közvetített szakértõi
véleményekre, társadalmi visszhangra.
Az elismerés biztos jele az is, ha folytatólagosan megbízást kapunk egy-egy bizottságtól, vagy ha az interneten megjelenõ honlapjukra felteszik a háttéranyagainkat.

Zárszó
Felhasználói körünkben: elsõsorban az országgyûlési képviselõk, de a magyar EPképviselõk körében is, valamint az Országgyûlés Hivatalán belül „bevezetett márkanévvé” vált az Országgyûlési Könyvtár Képviselõi Kutatószolgálata.
Munkáinkat az Országgyûlés Külügyi Hivatala eljuttatja a tagjaihoz.
Nemzetközi tekintetben 2008 óta aktív információs partnerei vagyunk az ECPRDtudásbázisnak: angol nyelvû információs levelek formájában adunk választ a magyar
törvényhozásról, joggyakorlatról és jogalkalmazásról más európai parlamentek által
feltett kérdésekre. Ezeket a válaszainkat a
nemzeti parlamentek mellett felhasználja az
Európai Parlament könyvtára is!
A kutatószolgálat kiváló munkatársi gárdája mûködésének hat éve alatt jelentõs
szellemi tõkét gyûjtött össze. Az állandóan
fejlesztett módszertani tudás és a bizalmi
légkör következtében igazi alkotó munkaközösséggé vált.
Használnak minket, ismernek minket,
megbecsülnek bennünket: igénylik a munkánkat. Kell-e ennél több?
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Igen, úgy hiszem, hogy kell. Ezeket a létrehozott szakmai értékeket érdemes megõrizni, és a szolgáltatások színvonalát és körét tovább fejleszteni – amikor lehet, és ha
kell. Bízom abban, hogy ez történik majd.
Ezzel búcsúzom szakmai életem talán eddigi legszebb szakaszától, országházi munkahelyemtõl és az ehhez fûzõdõ kapcsolataimtól. ■

Jegyzetek
1

Az Európa Tanács és az Európai Parlament által fenntartott könyvtári, dokumentációs és kutatószolgálati hálózat
2 A sorozat köteteit az Országgyûlési Könyvtár olvasóiként ma már szociológus és politológus kutatók és
egyetemi hallgatók használják ahhoz, hogy adott törvényjavaslat genezisét, keletkezési idejének hazai
és nemzetközi környezetét áttekinthessék.
3 Köztisztviselõként nemcsak ún. generalista (általános
állam- és közigazgatási ismeretekkel rendelkezõ könyvtárosként), hanem specialista szakemberekként (szakjogászként, politológusként, közgazdászként, környezetvédelmi szakértõként, külügyi szakértõként stb.) is
szolgáljuk az Országgyûlést.
4 Ismertettük a Könyvtári Levelezõ/lap 2007/8. számában
(3–6. o.).

Arany János és családja relikviái

A Nemzeti Kulturális Alap és az MTA támogatásával jelent meg a Petõfi Irodalmi Múzeum
(PIM) kiadásában az Arany János és családja
relikviái címû színes katalógus, mely nemzeti
klasszikusunk közgyûjteményekben fennmaradt személyes tárgyait gyûjti össze, több mint
nyolc évtizeddel az utolsó, nyomtatásban megjelent kiadvány után. A feltárt anyag közel ötöde található Magyarországon (fõleg Nagykõrösön, ill. egy-egy darab más városokban, így a
PIM-ben is), a mintegy nyolcvan relikvia többségét azonban napjainkban Nagyszalontán
(Románia), a Csonka-toronyban õrzik, ahová
pár évvel a költõ halála után a család beleegyezésével kerültek Budapestrõl Arany János háztartásából (utolsó lakhelye az MTA-n található
szolgálati lakás volt).
A fotókkal illusztrált, részletes leírással és
Arany mûveibõl-levelezésébõl vett idézetekkel
bemutatott tárgyak, valamint a bevezetõ tanulmányok fontos adalékokkal szolgálnak a költõ
személyiségének és ízlésvilágának megrajzolásához (pipák, bútorok, porcelánedények stb.
árulkodnak a családi fészek melegérõl). Egy-
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szersmind sejtetni engedik a szerény, visszahúzódó életet élõ, betegeskedõ hivatalnok-költõ
és a rajongókkal övezett, ill. a korabeli hatalom
által reprezentatív célokra is szánt, ám az élõ
klasszikus szerepétõl ódzkodó magánember
csendes tragédiáját és bölcs derûjét.
A téma iránt érdeklõdõknek a válogatott
szakirodalmon, életrajzi kronológián és a részletes mutatókon túl két korabeli, hasonmás kiadásban közreadott leltár segít Arany János
nagyszalontai hagyatékának feltérképezésében. A világégések, határváltozások és emberi
mulasztások a költõ tárgyait sem kímélték: a
leltárakból is nyilvánvaló, hogy mára Arany
János tárgyi hagyatékának mintegy fele megsemmisült. Egyik legnagyobb értõje, Keresztury Dezsõ fél évszázaddal ezelõtt írta rezignáltan: „Ereklyéi közül alig maradt ránk
valami. Van ennek valami jelképes értelme.
Ami igazán fontos volt életében, azt alkotásaiba foglalta: ezeket adta át népének s az ismeretlen jövendõnek.”
A katalógust Ratzky Rita (PIM) irodalomtörténész állította össze, Zuh Imre (Nagyszalonta) a Csonka torony-béli Arany János Emlékmúzeum történetét írta meg, a kötet szerkesztõje és a mutatók készítõje Thuróczy Gergely irodalmi muzeológus (PIM). ■
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Közhírré tétetik
Babi néni és a Pál utcai fiúk
Konferencia az olvasásról, az olvasásért
Március 3-án az érdi Csuka Zoltán Városi
Könyvtárban beszélgettek Szávai Ilona irodalmi szerkesztõ vezetésével az olvasásról
elõadók és érdeklõdõk, szakértõk, tanárok,
tanítók, könyvtárosok.
Az elõzmények egy pályázatig nyúlnak.
A Pest Megyei Könyvtár vezetésével konzorciumba tömörült négy könyvtár és egy iskola (a megyein kívül az érdi Csuka Zoltán
Városi Könyvtár, a gödöllõi Városi Könyvtár
és Információs központ, a Katona Lajos Városi Könyvtár és a szintén gödöllõi Damjanich János Általános Iskola), hogy a
TÁMOP-pályázaton nyert támogatásból
Pest megyei tudásexpressz címmel projektet
indítsanak a tanulásért, az olvasásért és a digitális kompetenciákért.
A projekt keretében jelent meg a Pont Kiadónál Az olvasás védelmében címû tanulmánykötet is az olvasáskutatás legújabb
eredményeirõl, amely a beszélgetés apropóját adta (Szávai Ilona [szerk.]: Az olvasás
védelmében. Pont Kiadó, Budapest, 2010,
188 o.).
A meghívott elõadók a kötet szerzõi közül
kerültek ki: Fûzfa Balázs irodalomtörténész,
a Nyugat-magyarországi Egyetemrõl, aki
egy egészen új szemléletû irodalmi tankönyvsorozat szerzõje is, és Szvetelszky Zsuzsanna, az ELTE kommunikációkutatója.
A városi humánpolitikai iroda vezetõje,
Sárközi Márta köszöntötte a szép számban
megjelent hallgatóságot, majd Fûzfa Balázs
adta meg a tanácskozás alaphangját azzal,
hogy bemutatott egy az interneten keringõ
szöveget Babi nénirõl. Babi néni sztorija kiváló példa volt arra, mekkora szakadék tátong a mai fiatalok és a középkorúak vagy
még idõsebbek nyelvhasználata, szövegértelmezése között. És ettõl a gondolattól pillanatokon belül elérkezett ahhoz a megállapításhoz, hogy a tûzoltás utolsó fázisában
vagyunk. Itt az ideje, hogy a „mentés másként” paranccsal átvigyük a jövõbe mindazt,
amit még meg lehet menteni. Mert az olva20

sás óhatatlanul megváltozik, hiába próbálunk görcsösen ragaszkodni a hagyományos
értelmezéséhez. Gyerekeink, unokáink az
internet világában nõnek fel, alapvetõen
más a gondolkodásmódjuk. Õk az egészet
látják, abból következtetnek a részekre,
szemben a mi szintetizáló, a részekbõl építkezõ gondolkodásmódunkkal.
Szvetelszky Zsuzsa is a változásra hívta
fel a figyelmet. Negyvenezer évvel ezelõtt
mindenki olvasott (olvasta a barlangok falába karcolt jeleket, szimbólumokat) és senki
sem írt, mondta kissé sarkítva, ma pedig
mindenki ír és senki sem olvas. Tele van a
világháló blogokkal, kommentekkel és
egyéb szövegekkel, bárki bármit megírhat és
azt azonmód közkinccsé teheti, de hogy
mennyi ebben a valódi kincs és azt is ki fogja meglelni, az nagyon kérdéses.
Felélesztésre érdemesnek tartja az ajánlás
mûfaját, mégpedig lehetõség szerint a minél
személyesebb és személyre szabottabb ajánlásét, mert szerinte ezzel rá lehetne venni a
fiatalokat az olvasásra.
Az izgalmas elõadásokat élénk vita követte, látszott, hogy a téma igazán foglalkoztatja a megjelenteket. Ha a világot nem lehet is
megváltani egy-egy ilyen délutánon, talán
valamivel elõbbre vihet. ■
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Évente egymilliárd forint jut a Márai-program megvalósítására
A 2010-ben induló Márai-program célja a
magyar olvasáskultúra fejlesztése, a nemzeti kultúrkincs megõrzése és széles körû hozzáférhetõvé tétele a hazai és a határon túli
könyvtárakba történõ célzott eljuttatása révén.
A Márai-program több éves elõkészítés és
több hónapnyi közvetlen tárgyalás eredménye. Megvalósítását az tette lehetõvé, hogy
2010. január 1-jétõl a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) finanszírozása megváltozott:
forrását az ötöslottó játékadójának 90%-a
képezi. A program végrehajtására évi egymilliárd forintot biztosít az NKA.
A program révén széles körû összefogás
valósul meg, hiszen az írótól az olvasóig a
könyvszakma teljes spektrumát felöleli.
A klasszikus és kortárs szépirodalom, a
gyermekeknek szóló és ifjúsági mûvek, a tudományos és szakkönyvek, valamint az ismeretterjesztõ kiadványok és kézikönyvek
ágazataira terjed ki, különös tekintettel az
NKA által már támogatott könyvekre. A pályázati listán a szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági könyvek 40%-kal, a többi ágazat
könyvei 60%-kal szerepelhetnek. (A százalékos érték a megjelent címekre vonatkozik.)
A program keretén belül a papíralapú
könyvek mellett hangos könyvekkel is lehet
pályázni, ezek aránya azonban nem haladhatja meg a listán szereplõ mûvek 5%-át.
A Márai-program kedvezményezettjei elsõsorban és döntõ módon a magyar szerzõk
mûvei, az ajánlati listát véglegesítõ testületnek prioritást kell biztosítania a magyar mûveknek, legalább 65:35%-os arányban.

Döntési jogkör, a Márai-lista
A Márai-program meghirdetéséért felelõs
kollégium az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma, valamint az újonnan létrehozandó
Márai Testület. (Ez utóbbi ideiglenes kollégiumi státussal jön létre.) Az ezer címbõl
álló kínálati lista összeállítása és évközi karbantartása, kiegészítése a Márai Testület feladata. A tervek szerint a listára csak maKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. március

gyarországi bejegyzésû, valamint határon
túli magyar kiadók nevezhetik kiadványaikat. A Márai Testület tízfõs létszámmal jön
létre, amelybõl két-két fõt az NKA témában
érintett három szakmai kollégiuma (Könyvtári, Szépirodalmi, Ismeretterjesztõ és Környezetkultúra), két fõt a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének
(MKKE), további egy-egy fõt pedig a két
legnagyobb írószervezet delegál. A Márai
Testület vezetõje a Könyvtári Szakmai Kollégium vezetõje.
Az elsõ listára a kiadók csak megjelent
könyveiket nevezhetik, olyanokat, amelyek
a megelõzõ három esztendõben jelentek
meg, azaz az elsõ kiíráskor a 2007. január
1-je és 2009. december 31-e között kiadottakat. A következõ esztendõben a megelõzõ
három év könyvtermésével, illetve az elõzõ
lista óta megjelent vagy rövidesen megjelentetni kívánt, „friss” könyvekkel lehet pályázni. A listára csak olyan könyvek kerülhetnek fel, amelyek esetében a kiadói
ajánlat versenyképes, de legfeljebb a kiskereskedelmi ár 60%-a. Így a 2010. évi 900
millió forintos támogatásból akár mintegy
másfél milliárd forint értékben juthatnak
könyvekhez a könyvtárak.

A kedvezményezett könyvtárak köre
A kedvezményezett könyvtárak körének
meghatározására az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma jogosult. A kedvezményezett kör a szakkollégium döntésétõl függõen
évenként változhat. Az egyes könyvtárakhoz, nagy valószínûséggel inkább egyes
könyvtártípusokhoz rendelt könyvbeszerzési keretet a könyvtári kollégium állapítja
meg. Az NKA – pályázati keretek között –
évi egymilliárd forintot biztosít a program
végrehajtására, tehát a könyvek kedvezményes áron, maximum a fogyasztói ár 60%-án
történõ megvásárlására, a kísérõ rendezvényekre és a lebonyolítás felmerülõ költségeinek fedezetére.
Az önkormányzatok, a fenntartók mostani költségvetési megszorításai miatt különö21

sen fontos, hogy a Márai-program biztosította állami forrás valóban plusz állománygyarapítási keretet jelentsen a könyvtárak
számára. Annak érdekében, hogy az állami,
önkormányzati, intézményi vagy egyházi
könyvtárak a programban elnyert támogatással ne válthassák ki korábbi léptékû
könyvbeszerzési kvótájukat, a pályázat mellé csatolni kell a könyvtárfenntartó kötelezettségvállalását, miszerint az itt elnyert
támogatás után is biztosítja a korábbi állománygyarapítási keretet.
A kedvezményezeti kör a nyilvános könyvtári jegyzékben szereplõ könyvtárakra terjed ki, ezen belül is:
• Megyei könyvtárak és a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár: 20
• Városi könyvtárak: 3000 fõnél
nagyobb községek könyvtárai: 177
• Állami felsõoktatási könyvtárak: 11
• Országos szakkönyvtárak: 7
• Nyilvános egyházi könyvtárak: 19
• Határon túli könyvtárak (Felvidék,
Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Horvátország, Szlovénia, Ausztria): 15
Összesen 579 könyvtár
A Márai-programnak egységes arculattal
(és arculati elemekkel) kell rendelkeznie.
A könyvtárak a program keretében megvásárolt könyvek mindegyikébe kötelesek beilleszteni egy olyan öntapadó matricát vagy
bélyegzõvel felvitt ábrát, amely tájékoztatja
az olvasókat arról, hogy az NKA támogatásával a Márai-program keretében szerezték
be a dokumentumot.
Forrás: Oktatási és Kulturális
Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap
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Kocsmából is lehet könyvtár!
„A könyvtárosok azoknak a lényeknek az utódai, akik régen
éltek,
még mielõtt a
Múzsák megszülettek.
S amikor a
Múzsák elkezdtek énekelni, olyan önkívületbe estek, hogy csak hallgattak, hallgattak,
és megfeledkeztek evésrõl, ivásról, ételrõl,
italról. Zeusz e lényeket tücsökké változtatta, és egyedül nekik engedte meg, hogy a
táplálékért ne verejtékezzenek, hanem egész
életüket gyönyörködve, élvezve, olvasgatva,
szemlélõdve, csöndesen éljék le” – írta
Hamvas Béla író-filozófus. Csakhogy egy
koratéli olvasótalálkozón egy olyan csodálatos asszonnyal találkoztam, akit Zeusz nem
részesített különleges kegyelemben, mert
Miszoriné Molnár Márta elhivatott könyvtárosként sem maradhatott „tücsök”…

Semmi sem szabályos
– Amikor tizenegy éves koromban a szüleimmel Szigethalomra költöztem, nem gondoltam, hogy errõl a ma már szépen fejlõdõ
városról és a könyvtáráról szól majd az
egész életem – mondja Márta mosolyogva,
miközben a kávénkat kavargatjuk egy parányi asztalka mellett. – Akkoriban koszos,
homokdûnés porfészek volt, kecsketelepnek
csúfolták. De én igaz barátokra találtam itt!
– Érettségi után biztosan magyar-könyvtár szakra jelentkeztél – mondom, mire Mártából kitör a nevetés.
– Az én életemben semmi sem szabályos,
sokszorosan kell megdolgozni mindenért.
De ez nem baj, hasznomra van… Elsõ nekifutásra nem vettek fel, tehát összefogott értem a helybéli református lelkész meg a
párttitkár – ugye, milyen furcsa kettõs? –, és
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. március

Könyvtárról könyvtárra
✒ V. Kulcsár Ildikó

beajánlottak a Csepel Autógyár szakszervezeti könyvtárába, ahol kiváló szakember keze alá kerültem, aki megszeretett, és mindenben segített. Levelezõn, munka mellett
végeztem el a könyvtár-népmûvelõ szakot,
majd az õ javaslatára én lettem a könyvtár
vezetõje huszonnyolc évesen. Csakhogy ez
a megtiszteltetés sokféle bonyodalmat okozott. Egyéves volt a lányom, nem akartam
bölcsõdébe adni, hadra fogtam az édesanyámat meg az anya-apát…
– Anya-apa?
– Bizony az én férjem több volt a kislányunknak, mint apa, számomra pedig több,
mint férj – mondja ellágyult mosollyal. –
Igazi társ, legjobb barát, önzetlen segítõ.
Gyerekkori szerelem a miénk, semmi sem
sikerült volna nélküle… Szerszámkészítõként kezdett dolgozni a Csepel Autógyár-

Boldog születésnapot, könyvtár!
✒ Kontra Marika Szvita
Hatvan év! Éppen két emberöltõ. Gondolták
volna? Összességében épp ennyi idõs a könyvtárunk. Hatvan évvel ezelõtt, 1950-ben jött létre a Csepel Autógyáron belül eleinte csak a
dolgozók számára. 1961-re elkészült a dolgozók által épített Mûvelõdési Központ a gyáron
kívül, ebben kapott méltó helyet a könyvtár is.
Most már nem csak a dolgozóknak, hanem a
környékbeli lakosság számára is elérhetõvé
váltak szolgáltatásai. 35 éven át, 1996-ig mûködött ebben a formában, de a privatizáció az
autógyárat sem kímélte, így a könyvtár feje
fölül eladták az épületet.
Mit lehet tenni egy ilyen kétségbeejtõ helyzetben? Lehet összeomlani, sírni, jajgatni, segítségért könyörögni, de vajon ki hallja ezt
meg? És ha meghallja, tud-e, akar-e segíteni?
Szerencsére az akkori könyvtárosokat nem a
bénító kétségbeesés jellemezte, hanem a mentõ szándék sarkallta tettekre. Így eshetett meg
az a csoda, hogy a fedél nélkülivé vált könyvtárat befogadta Szigethalom Önkormányzata.
Még egy használaton kívüli épületet is a rendelkezésére bocsátott, így, mint a mesebeli elveszett gyermek, ki hazatalál anyja ölébe, úgy
lelt otthonra a könyvtár Szigethalmon.
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ban, sokat tanult, szépen ballagott fölfelé a
ranglétrán. Csakhogy õ nemcsak a maga
munkájával törõdött, hanem az enyémmel
is! Azt például nehéz szavakba foglalni,
hogy milyen kemény fizikai munkát végez
azért – ma már nyugdíjasként –, hogy elkészüljön a könyvtárunk új épületszárnya,
ahol elõadóterem, internetszoba, kutatószoba, tágas gyerekkönyvtár lesz, arra pedig
meghatottan emlékszem, hogy mennyit dolgozott velem (értem), amikor jött a téboly,
és meg kellett menteni a könyvtárat…

Összeomlás
Tébolyítónak is nevezhetjük azt a kaotikus
állapotot, amely a rendszerváltozás után a
szakszervezeti könyvtárak életében bekövetkezett. Például 1990-ben Pest megyében
1997. március 20-án nyitotta meg kapuit az
olvasók elõtt ünnepélyes keretek között egy kiállítással, jelezve ezzel azt is, hogy a könyvtár
a kultúra házává kíván válni a településen. Azóta számtalan író-olvasó találkozó, szavalóverseny, kiállítás, kulturális rendezvény volt a
könyvtár falai között, amelyek kezdtek egyre
szûkösebbé válni. A gazdagodó könyvállomány, az olvasóközönség igényeinek kielégítése egyre sürgetõbb szükséggé tette a könyvtár
bõvítését.
Ajjaj, de hol van manapság annyi pénz, amibõl mindez kivitelezhetõ? „Ha nincs egyszerre,
majd lesz apránként!” – gondolták a könyvtár
dolgozói Miszori Sándorné Mártika vezetésével, és ahol tudtak, spóroltak. Spóroltak energiával, munkával. Hisz nem egyszer õk maguk,
rokonaik, barátaik és olvasóik fogták meg a
munka végét. Gyûjtötték a pénzt amilyen módon csak lehetett. Az olvasók beiratkozása, az
adók 1%-a, a hûséges olvasók, támogatók adományai lassan gyûltek, gyûlnek. A könyvtár
dolgozói nem felejtették el korunk jelszavát
sem: „Pályázni, pályázni, pályázni!”
És õk pályáznak folyamatosan – sikerrel.
Mert hisznek a könyvtár feladatában, jövõjében. Ennek a rendületlen hitnek, munkának és
kitartásnak az eredménye, hogy mára már áll a
könyvtár új szárnya, új tetõ alatt az egész épület. ■
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százhuszonhét könyvtár mûködött, amelyekbõl 1996 végére mindössze tizenhét(!)
maradt. Ám az autógyár könyvtára Márta
megszállottsága és az olvasók szeretete jóvoltából nem került az „áldozatok” közé…
– A gyár lassú haldoklása a nyolcvanas
évek végén kezdõdött – meséli. – Átszervezések, leépítések, elbocsátások… Késõbb
lapátra kerültek a mûvelõdési központ alkalmazottai is. Nem vagyok gazdasági szakember, tehát fanatikusan hittem abban, hogy
egy olyan gyár, amelyik a fénykorában több
mint tizenegyezer embernek adott munkát,
nem mehet tönkre, és azt hajtogattam – hitet
adva a kollégáimnak is –, hogy a könyvtárunk sem szûnhet meg, hiszen óriási a forgalmunk, és a dolgozókon kívül a környékbeli településekrõl is rengetegen látogatnak
minket. Ennek szellemében mi, lelkes-naiv
könyvtárosok, mindenféle munkát magunkra vállaltunk. Kirúgták a mûvelõdési központ gondnokát? Nekiálltam takarítani.
Nem volt jegyszedõ a színházban? Beálltunk mi. Nagy lett a fû a parkban? Lenyírtuk. Úgy viszonyultunk a könyvtárhoz, mint
a saját otthonunkhoz, egymáshoz pedig úgy,
mint a jó testvérek.
Persze hiába volt a rengeteg munka, a bizakodás, a gyár eladásával párhuzamosan a
mûvelõdési központ is piaci alku tárgya lett.
1996 õszén a Budapest Holding Rt. túladott
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az épületen és a gyönyörû parkon. Egy vállalkozó vette meg mindössze nyolcmillió forintért, hogy játéktermet üzemeltessen…
Márta tudta, hogy folyamatos „életveszélyben” volt a könyvtár, mégis úgy olvasta el a
felszámoló levelét, mintha egy váratlan halálos ítéletet tartana a kezében… Azzal is
megfenyegették, hogy kitiltják õt és a munkatársait az épületbõl!
Most ugorjunk a jelenbe, és nézzük, milyen „eredményes” volt az eladás! Az épület
azóta számtalanszor cserélt gazdát, volt ott
játékterem, éjszakai szórakozóhely, diszkó,
kínai piac, a park fáit és a belsõ átriumos udvar gyönyörû ezüstfenyõjét kivágták (hol
voltak a környezetvédõk?), a színháztermet
tönkretették, a bejáratot díszítõ Kovács Margit-kerámiákat elárverezték…
– Elõször összeomlottam – meséli Márta
–, hiszen én fanatikusan hittem (és hiszek)
abban, hogy a könyvtár óriási szerepet játszik egy közösség életében, hogy az olvasótalálkozók sokat adnak az embereknek, a hivatásom az életem. Ám szembesülnöm kellett azzal, hogy az imádott könyvtáramból
játékterem lehet… Néhány nap telt el teljes
kétségbeesésben, majd szeptember elsején,
a tanévnyitó után beállított hozzám az általános iskola akkori igazgatója, a helyettese
és egy tanítónõ barátnõm. Megmutattam nekik a kitiltásunkról szóló levelet, és csupa
könny lett a szemük… No, ekkor kaptam
erõre: „nem vagyok egyedül!” Másnap kerékpárra ültem, és sorra felkerestem mindenkit, aki számít. Tudtam, hogy a háttérben
zajló tárgyalások nem vezettek eredményre,
azaz egyetlen környékbeli településnek
sincs anyagi ereje a megmentésünkre, csak a
saját városomban bízhattam. Felkerestem az
otthonában a polgármestert, mondtam a magamét, könyörögtem, magyaráztam. A második
látogatásomkor
segítõkésznek
mutatkozott… Szóval kitartó lobbizással sikerült elérni, hogy a képviselõtestület nagylelkûen rábólintson arra, hogy megkapjuk
ezt az épületet. Nem tudod elképzelni, milyen lepusztult állapotban láttam elõször!
Volt ez ruhakereskedés, vasbolt, közért, hentes, sõt, kocsma is. Nem volt víz-villany, de
mindez nem érdekelt. Megmentjük a könyveket! És egy kocsmából is lehet könyvtár!
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A csodának nincs vége
Regényt vagy inkább eposzt kellene írni arról a sziszifuszi munkáról, amelyet Márta és
a férje végzett a többi könyvtárossal és soksok önkéntes segítõvel, amíg a könyvtárat
átköltöztették Szigethalomra. Kabátban csomagolták-dobozolták a negyvennégyezer
könyvet (az új tulajdonos leszerelte a
fûtõtesteket…), közben a valahai kocsmában is lázas munka folyt. Az önkormányzat
három és félmillió forintot adott a felújításra, és bizony sok mesterember dolgozott ott
fizetség nélkül is. Víz, villany, fûtés, tetõjavítás, festés kívül-belül. Márta férje gyakorlatilag egyedül szerelte le, majd szerelte újra össze a hatalmas polcrendszereket, a költözésben a gyártelepi szakiskola sok tanulója segített lelkesen. Ha jól meggondoljuk,
1997 márciusáig, az avató ünnepségig, a
könyvtárosoknak és a segítõknek nem volt
magánéletük, minden szabad percüket,
szombatjukat-vasárnapjukat kemény fizikai
munkával töltötték.
Azóta központi hely lett a városban a
könyvtár. Nagy a forgalmuk, sûrûn hívnak
ismert vendégeket, diákok éppúgy látogatják, mint kismamák vagy az idõsebb korosztályhoz tartozók. Csakhogy Márta egy
idõ után rájött, kinõtték az épületet. Az olvasótalálkozókra át kell rendezni a felnõtt
könyvtárat, mégsem férnek el a vendégek, a
könyvállomány hatvanezerre duzzadt. Megtanult tehát pályázatot írni…
– Bármilyen furcsa, szeretek építkezni,
például tudok betont keverni kézzel, még az
édesanyámtól tanultam – mondja nevetve. –
Amikor 2003-ban a „Jövõház” pályázaton
annyi téglát nyertem, ami elegendõ volt az
építkezéshez – a szeretett Janikovszky Éva
sokat lobbizott az érdekünkben! –, komolyra fordult a dolog. És megint sokan álltak
mellém! Az önkormányzat, számtalan helyi
mesterember és sok-sok olvasó. Már nem
tudom összeszámolni, hányan segítettek ingyen vagy minimális fizetségért ahhoz,
hogy most álljanak az új szárny falai, és ki
merjem jelenteni: 2011 végére talán elkészülünk.
– Hogy bírod? – kérdezem csöndesen, mire elégedetten elmosolyodik.
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– Egy történettel válaszolok. Néhány nappal ezelõtt járt itt egy remek fiatalember, aki
régóta olvasónk, megnézte a hátsó udvart,
majd közölte, hogy leburkolja, sõt, némi
töprengés után azt is hozzátette, hogy a betonozást is elvállalja ingyen. Majd amikor
beballagtunk az épületbe azt kérdezte, amit
te. Tudod, mit feleltem? „Remekül bírom, és
boldog vagyok, mert olyan emberek vesznek körül, mint maga!” ■
Forrás: Nõk Lapja
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Egy sikeres év a Hatvani Városi Könyvtár életében
✒ Sinkovics Erika

A Hatvani Városi Könyvtár közel hatvan éve
(1951 óta) szolgálja a város és a vonzáskörzet lakosságát: egy olyan intézmény, melynek alapvetõ küldetése és feladata, hogy a
város információs, közéleti, oktatást támogató centrumává váljon. A könyvtár szolgáltat, a könyvtáros munkája szolgálat, és ez
így lesz a jövõben is. Mint közkönyvtár egyszerre hajléka kell, hogy legyen a tanulásnak, az önképzésnek, a gyors információszerzésnek és a társas együttlétnek is.
Könyvtárunk meghatározóvá vált a tanulást
és kulturált idõtöltést segítõ szolgáltatásaival, rendezvényeivel, a helytörténeti dokumentumok gyûjtésével és megõrzésével.
Immáron tizenkét éve gondozzuk, szerkesztjük, írjuk és jelentetjük meg a Hatvani
Kalendáriumot, amely lehetõséget teremt a
helytörténeti kutatás kibontakozására. Hogy
mennyire fontos mindez a város életében,
azt jól példázza, hogy Hatvanról 1940-ben
jelent meg utoljára egy helytörténeti monográfia könyv alakban, és utána csak 1999ben jött ki a Hatvani Kalendárium elsõ száma, amely akkor majd’ hat évtized után
adott közre összefoglalást, helyzetértékelést
268 oldalon. Az elmúlt tizenkét évben megjelent kötetek a helytörténettel, Hatvan
múltjával foglalkozók számára megkerülhetetlenné váltak.
Minden korosztály számára nyitott: a
központi könyvtár mellett gyermekkönyvtárunk, zenei és helytörténeti gyûjteményünk
és az újhatvani fiókkönyvtár. Az elmúlt évek
során az intézmény munkája és gyûjteménye jelentõsen átalakult. Nemcsak a könyvek, hanem a hangzó dokumentumok, digitális tartalmak szolgáltatójaként is bõvülõ
kínálatot nyújt környezete számára. A közeljövõ fontos feladata lesz a helytörténeti dokumentumok digitalizálása és elérhetõvé
tétele az interneten, amihez pályázati forrásokat tudunk igénybe venni.
A 2009-es év sok szép sikert és ugyanakkor sok-sok feladatot is hozott. 2008 végén
az európai uniós pályázatok elkészítése,
konzorciumalakítás, a pályázatban megje26

lölt célok megfogalmazása állt elõttünk, ma
pedig a megnyert pályázatok megvalósításán munkálkodunk. A Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár által meghirdetett közbeszerzési eljárás lefolytatása és a nyertes
ajánlattevõvel való szerzõdéskötés után az
idén sor kerül egy régóta várt munka megkezdésére: egységes könyvtár-informatikai
rendszer kialakítására, egységes megyei
adatbázis építésére, egységes helyismereti
adatbázis létrehozására, olvasásnépszerûsítõ
programok lebonyolítására települési és iskolai könyvtárakban egyaránt.
Céljainkat két uniós és több hazai pályázat megvalósításával érhetjük el:
1. Összehangolt könyvtár-infrastruktúra
fejlesztés Heves megyében a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár vezetésével.
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0065. A hatvani
könyvtár számára megnyert támogatás:
7 770 000 forint. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
2. Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra népszerûsítését
támogató programsorozat lebonyolítása heves megyében a Bródy Sándor Megyei és
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Városi Könyvtár vezetésével. TÁMOP3.2.4-08/1-2009-0056. A hatvani könyvtár
számára megnyert támogatás: 6 800 000
forint. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
3. A Balassi Intézettõl a magyar nyelv éve
rendezvényeire 300 000 Ft támogatást kaptunk.
4. A Nemzeti Kulturális Alaptól az õszi
könyvtári hét programjaira 250 000 Ft támogatást nyertünk.
A pályázatok középpontjában a könyvtárhasználók állnak: reményeink szerint sok
érdekes olvasásnépszerûsítõ program, internethasználati tanfolyamok, virtuálisan elérhetõ helyismereti adatbázisok teszik mindenki számára elérhetõvé és vonzóvá a
hagyományos és elektronikus tájékoztatási
eszközöket, az olvasás hagyományos formáját.
Az uniós pályázataink két lépcsõben valósulnak meg: a fejlesztés elsõ szintje informatikai hardver- és szoftvereszközök beszerzése, olyan könyvtár-informatikai szoftver beszerzése, mely a teljes megyei könyvtári hálózatot egységes platformon kezeli.
Az egységes könyvtári szoftver megvásárlásával saját adatbázist és olvasói nyilvántartást építhetünk.
A könyvtárhasználók egységes webes felületen kereshetik a megye könyvtárainak
teljes állományát, interaktív felületen keresztül kérhetik egyes kötetek elõjegyzését,
ill. a kölcsönzött dokumentumok határidejének meghosszabbítását.
A pályázat második lépcsõjében a könyvtár informatikai rendszerét csatlakoztatjuk
az országos adatbázisokhoz, közös katalógusokhoz.
Már 2009 õszén sok olvasásnépszerûsítõ
program indult könyvtárunkban a pályázatok megvalósítása során. Az elmúlt év bõvelkedett évfordulókban is, melyek megünnepléséhez intézményünk is csatlakozott
különbözõ rendezvényekkel, vetélkedõkkel,
játékokkal. Szeptember 30-án ünnepeltük
Benedek Elek születésének 150. évfordulóját. Ez a dátum 2005 óta a magyar népmese
napja is egyben. A gyermekkönyvtár A nagy
mesemondó címmel irodalmi feladványKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. március

gyûjteményt állított össze Benedek Elek életébõl és meséibõl általános iskolák 5–6.
osztályosainak. A színvonalas és igényes
rejtvényfüzetet elküldtük több városi és községi könyvtárba is. Több mint 160 megfejtés
érkezett Hatvanból, Gyöngyösrõl és a környezõ településekrõl. Az értékelésre és jutalmazásra 2010. január 23-án, a magyar
kultúra napja alkalmából kerül sor. A pályázati támogatásnak köszönhetõen 70 tanuló
munkáját tudtuk értékes ajándékokkal jutalmazni.
Szintén az elmúlt esztendõben ünnepeltük
Móra Ferenc születésének 130. évfordulóját
is. Mese, mese mátka… címmel játékos böngészõt készített a gyermekkönyvtár az általános iskolák 4. osztályosainak a nagy író,
költõ életébõl. A 2009-es évet a kulturális
kormányzat a magyar nyelv évének nyilvánította Kazinczy Ferenc születésének 250.
évfordulója tiszteletére. Ebbõl az alkalomból láttuk vendégül az Édes anyanyelvünk
folyóirat szerkesztõségét, mutattuk be a Keresztnevek enciklopédiája címû könyvet és
készítettünk egy könyvtárhasználati rejtvényfüzetet A szent öreg címmel Kazinczy
Ferenc életébõl 7-8. osztályosoknak.
December 16-án ünnepeljük Kodály Zoltán születésnapját. Már tizennégy éve ebbõl
az alkalomból hirdetjük meg a Kodály Zoltán
Népdalversenyt általános és középiskolás tanulóknak. „Kultúrát nem lehet örökölni. Az
elõdök kultúrája egy-kettõre elpárolog, ha
minden nemzedék újra meg újra meg nem
szerzi magának.” Ezen kodályi gondolatok
jegyében szervezzük a versenyeket. A ver27

seny meghirdetésével nem titkolt célunk volt
kezdetektõl, hogy megszerettessük a fiatalokkal zenei anyanyelvünket, a népdalt, lehetõséget adjunk azoknak a fiataloknak, akik szeretnek énekelni, másrészt felkutatni azokat a
tehetséges, jó hangú gyerekeket, akik ezen
a versenyen elért sikerükön felbátorodva talán elindulnak egy szép hivatás, a zenei pálya
felé. Az iskolák már várják és készülnek a
minden év decemberében megrendezésre kerülõ megméretésre. Egyre színvonalasabb
produkciókkal készülnek a diákok. Vannak,
akik népviseletbe öltözve adják elõ az általuk
kiválasztott szép magyar népdalt. A zsûri elnöke Maczkó Mária, Budai Ilona és Köles
Éva népdalénekes volt.
A tavalyi versenyre 50 tanuló jelentkezett
Hatvanból és a vonzáskörzetbõl. A verseny
végén a zsûri elnökének vezetésével és irányításával együtt énekelnek a diákok, pedagógusok, szülõk, könyvtárosok. Reméljük, a
jövõben is lesznek énekelni szeretõ gyerekek, felkészülésüket segítõ szülõk és pedagógusok, és támogatók, akik hisznek a népdal közösséget formáló erejében és Ratkó
József költõvel együtt vallják: „Embernek
ének õrzi az idõt, az tartja számon minden
eleinket. Hallgass meg egy semmicske éneket, s szíve járását hallod az idõnek.”
Októberben hirdettük meg az általános iskolák 2-3. osztályosainak a 7próba címû
pontgyûjtõ meseböngészõ játékot nagy sikerrel. A próbákat egyedül és barátokkal
együtt is teljesíthették a diákok. A játék során a gyermekkönyvtárosok által kijelölt hét
mesébõl kellett legalább kettõt kiválasztaniuk, elolvasniuk és a mesékhez kapcsolódó
kérdéseket megválaszolniuk.
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A kijelölt hét mese a következõ volt: Benedek Elek: Az égig érõ fa; Marék Veronika:
Kippkopp és a hónapok; Csukás István: Madárvédõ golyókapkodó; Móra Ferenc: Az
aranyszõrû bárány; Weöres Sándor: Ha a
világ rigó lenne; Lázár Ervin: A nagyravágyó feketerigó; Bálint Ágnes: Mazsola.
Az írásbeli feladványok megoldása mellé
még meseillusztrációkat is kértünk a gyerekektõl. A Benedek Elek-meséhez könyvjelzõ tervezését vártuk, a Kippkopphoz hónapképet, Csukás István meséjéhez
Pompom-állatkát, Weöres Sándor verséhez
rajzillusztrációt, Móra Ferenc meséjéhez
papírbábot, Lázár Ervinhez madárképet,
Bálint Ágnes Mazsola tökházát. Természetesen a feladványok megoldása során a
könyvtár használata megkerülhetetlen volt.
Nem titkolt célunk a könyvtár használtatása, megismertetése, az olvasás népszerûsítése volt játékos formában. Legnagyobb
meglepetésünkre rengeteg jó megfejtés született. Óriási volt az érdeklõdés a játék
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iránt. Több mint 80 tökéletes megfejtést
adtak le a gyerekek, és több mint 300 gyermekmunkát. Azóta a könyvtárosok a tökházak között ülve végzik munkájukat, legnagyobb örömükre. Gyermekkönyvtárunk tele
van gyermekrajzzal, Pompom-állatkával és
Mazsola tökházával. A tökházkiállítás nagyon látványos, hiszen a gyerekek fantáziája kimeríthetetlen. Különbözõ anyagokból
és technikával készültek a tökházak (papír,
rongy, papírmasé, száraztészta, cipó stb.).
Külön öröm számunkra, hogy a családok
együtt olvasták a mesét, közösen készítették
a tökházakat és a rajzokat. A kiállítást február végétõl április végéig tekinthetik meg a
gyermekkönyvtárban.
Októbertõl Kattints bátran! címmel meghirdettük internethasználati és webbarangoló elõadás-sorozatunkat. Ezek az ismeretterjesztõ és számítógép-használati képzések
különbözõ célcsoportoknak (nagycsaládosok, idõsek, mozgáskorlátozottak) folyamatosan indulnak 2010-ben is. A programra
elõzetes jelentkezés alapján fogadjuk a jelentkezõket, a részvétel ingyenes, viszont
könyvtári tagsághoz kötött.
2010-ben is folytatódik a pályázathoz
kapcsolódó programok és játékok szervezése. Tavasszal Költészet napi „szavaló-maraton” címmel vers- és prózamondó-versenyeket rendezünk, fotópályázatot hirdetünk
kicsiknek és nagyoknak Az én városom címmel, kapcsolódva a 65 éve város Hatvan
rendezvénysorozathoz. Lesz Irodalmi udvar
néven kézmûves-foglalkozás két héten keresztül, lesz a nyáron Idõutazás tábor. Szeptemberben ismét megünnepeljük a népmese
napját a Seprûre fel! címû vetélkedõvel,
lesznek könyves kalandok, és még sok más
érdekes és izgalmas program.
A magunk eszközeivel, programjaink
mindegyikével szeretnénk hozzájárulni az
olvasás népszerûsítéséhez, az olvasók digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez.
A könyvtár innovatív, a változásokat követni képes intézmény. Bízunk benne, hogy a
pályázati fejlesztések sikerrel hasznosulnak
a könyvtár szolgáltatásainak bõvítésével, s
még tovább növelik szolgáltatásaink színvonalát és a könyvtár használóinak elégedettségét. ■
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Iskolai könyvtárosok írták
Elvárások – kapcsolatok
✒ Frankó Orsolya

Ezzel a címmel invitálták a budapesti
könyvtárostanárokat 2010. február 24-én a
Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet (MFPI) Pedagógiai Szakkönyvtár és Információs Központba. E két
szót természetesen az iskolai könyvtárakkal
kapcsolatban használhatják pedagógus kollégák, tanulók és szülõk. A mai felgyorsult
információáramlásban bizony helyt kell állniuk a könyvtárostanároknak, pontosan tudniuk kell, hogy ha egy-egy dokumentumot
nem találnak meg saját állományukban, akkor mi az a csatorna/rendszer/kapu, amin
keresztül vagy amiben megtalálhatják.
A több mint 80 fõ jelenléte a konferencián bizonyította, hogy e kérdéskört érdemes
körüljárni. A Hock Zsuzsanna könyvtárpedagógiai szakértõ által szervezett napon választ kaphatott minden kérdésére, bizonytalanságára az iskolai könyvtáros.
A nap elsõ elõadója Csík Tibor, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum igazgatóhelyettese volt, aki beszámolt az intézménye internetszolgáltatásairól. Ösztönzõ
beszédében felhívta a figyelmünket két fontos tevékenységükre, az elektronikus másolatküldésre és a könyvtárközi kölcsönzésre.
Kiemelt feladatként említést tett a sikeres
TÁMOP 3.2.4/08/02 „Nevelési Tudásdepó”
pályázatról, aminek kiemelt része az olvasás
népszerûsítése. Az intézet honlapján bõvebb
információt kaphatnak az érdeklõdõk a kezdeményezésrõl (www.opkm.hu), és az igazgatóhelyettes várja azokat a vállalkozó kedvû könyvtárosokat, akik részt vennének eme
projekt megvalósításában.
Koltay Klára, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársa
az Országos Dokumentumellátási Rendszer
(ODR) mindennapjairól adott tájékoztatást.
Ösztönzõleg hatott a tájékoztatása azokra is,
akik eddig még nem éltek a könyvtárközi
kölcsönzés lehetõségeivel.
Sinkó Márta, a Modell Divatiskola
könyvtárosa, Miért nem? Miért igen! címû
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elõadásában szintén az ODR-rendszer pro és
kontráit vázolta fel a publikumnak. Egy színes iskolai bemutató után képet kaphattunk
a diákok mindennapjairól, munkáikról a
könyvtárostanár szerves közremûködésével.
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár képviseletében Babákné Kálmán Mariann a
könyvtárközi kérések 2003 és 2009 közötti
alakulásáról nyújtott tájékoztatást. A könyvtár jellegébõl adódóan elsõsorban társadalomtudományi kérések vannak, a legtöbb
kérés a felsõoktatási könyvtáraktól, a városi
és megyei könyvtáraktól érkezik. Az iskolai
könyvtáraktól igen elenyészõ százalékban
érkeznek kérések, pedig kottákból, helytörténeti anyagokból és tanulmányi versenyekhez jelentõs segítséget tudnak nyújtani.
A digitális másolatok szolgáltatása 2007-tõl
térítéses formában áll az igénylõk rendelkezésére. Felhívta még a figyelmet az intézmény adatbázis-bemutatóira is.
Ezen a napon egy könyvbemutatóval egybekötött elõadás is színesítette a konferenciát. Szák-Kocsis Kata, a Baár-Madas Református Gimnázium könyvtárosa írta le
gondolatait a hivatásáról. 25 év szakmai tapasztalatai, szépségei, pályaképe, alázatossága vonulnak végig a köteten, amely az
MFPI Könyvtárpedagógiai füzetek 8. száma
alatt látott napvilágot. „Hassunk az önzetlen
jóság erejével” – ezzel dedikálta kötetét a
mindig mosolygós, vidám, szakmailag
a csúcson tevékenykedõ szerzõ.
A szünetben elfogyasztott, finom ebédet
követõen – amit a Könyvtárellátónak és a
Mérei Intézetnek köszönhetünk – Szóró Ilona a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. részérõl
beszélt a partnerekrõl, a kapcsolatokról és
arról, hogy az elvárásoknak immár 18 éve
igyekeznek megfelelni. Kedves gesztus a
cég részérõl, hogy egy Kelló-kártyával kedveskedtek a résztvevõknek, amellyel kedvezményesen vásárolhatunk a boltjaikban.
A Tankönyvesek Országos Szövetsége
(TANOSZ) képviseletében Karlovitz János
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osztotta meg gondolatait a nagyérdemûvel
a tankönyv-kérdésrõl. A közönséget megosztotta a kérdéseivel: Mi a jobb? Az ’egytankönyv’-rendszer volt az? Vagy a mai
állapot? Közösen megállapítottuk, hogy
e témakör alapos végiggondolására érdemes megszervezni egy újabb konferencianapot.
Kenyéri Katalin, az OKM Könyvtári
Osztályának munkatársa elmondta, hogy a
könyvtárhasználat joga mindenkit megillet,
gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere
biztosítja. Az ODR-rendszer használatára
biztatta az iskolai könyvtárakat, hisz a
rendszer napról napra fejlõdik, a cél nem
más, mint egy jól mûködõ lelõhely-nyilvántartás kiterjesztése az iskolai könyvtárakra, hisz a jövõ érdekében munkálkodunk
mindannyian, a könyvtáros és az olvasó pedig akkor elégedett, ha a megfelelõ csatornán keresztül megtalálja a keresett információt.
Fiatal, lendületes kolléganõ számolt be
napi munkájáról. Igazi „vadász-szenvedélylyel” végzi napi teendõit a Mérei Intézet
könyvtárosa, Murányi Adrienn. Mottója:
’Minden kérés kérés, amelyet gyorsan, bármilyen úton meg kell oldani, meg kell találni!’ E munkafolyamat profi végzéséhez
szükséges nagyfokú szervezõkészség, tudás,
problémamegoldás, empátia és lelkesedés
mind megvan a kolléganõben!
A konferencia vége felé közeledvén köszöntöttük a Bod Péter Könyvtárhasználati
Verseny gyõzteseit, akik a fõvárost képviselik az országos döntõn.
Záró gondolataiban Hock Zsuzsanna felhívta figyelmünket a Mérei Intézet programjaira, amelyek évek óta sikeresen mûködnek, újításokkal fûszerezve. Szólt a fõvárosi
iskolai könyvtárak elkészült helyzetelemzésén alapuló iskolai könyvtári stratégia alapvetõ elemeirõl: a feldolgozott, megtisztított,
rendezett könyvtárakról, amelyekben módszertanilag felkészült könyvtárostanárok
várják a felhasználókat.
A fõvárosi könyvtárostanárok egy remekül megszervezett, kiváló szakmai elõadásokkal fûszerezett napon vehettek részt,
amelyek remélhetõleg feltöltötték a résztvevõket. ■
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Könyvtáravató az iskolában
✒ Hock Zsuzsanna

Törökbálint dinamikusan fejlõdõ település a
fõváros közelében. Új épületek kerülnek
a régiek közé, mellé. Nemcsak lakó-, de
középületek is. Modern közkönyvtára mellett valamennyi oktatási intézményében van
iskolai könyvtár. A két könyvtártípus munkatársai kiválóan együttmûködnek, s egyformán fontosak a település vezetõi számára.
A Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium könyvtárosainak van mit megírniuk
a könyvtár történetérõl. Önálló kis épület
földszintjén, a fõépülettõl egy forgalmas
közúttal elválasztva szolgálta az oktatást
éveken keresztül.
A változás az oktatási intézmény bõvítésével egy idõben indult el. A lapostetõs épület beépítésével lehetõség nyílt arra, hogy az
évek óta gondot okozó távolság könyvtár és
iskola között megszûnjön. A könyvtár tere
új óvodának adott helyet, így a könyvtári állomány dobozokban ideiglenes helyre költözött az elmúlt tanévben. A „szükséglakás”, a
tornaterem szertára lehetõvé tette, hogy
a könyvtárostanárok szolgálják a felhasználókat, s tervezni tudják az új könyvtárat.
Az iskolai könyvtárak gyakran nyernek
elhelyezést az alagsorban vagy a padlástérben. Ezért amikor Mericsné Várhelyi Éva
örömmel újságolta, hogy a könyvtár hamarosan megnyílik a tetõtérben, bizony megijedtem.
Az iskolai könyvtár átadó ünnepségére
2010. március 5-én került sor. Az ünnepi
megnyitóbeszédet Turai István polgármester
tartotta, aki értõ módon beszélt arról, miért
is fontos az iskolában a könyvtár, mi célt
szolgál. Méltatta a tervezõt, a kivitelezõt, az
intézményvezetõ Német Istvánt.
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Egy életmû koronája: a kronológia

Miközben Mericsné Várhelyi Éva megkért, hogy adjam át a Bod Péter Országos
Könyvtárhasználati Verseny Pest megyei
fordulóján elsõ helyezést elért diákjának a
jutalmat, arra gondoltam, milyen jó lenne
egy díj a könyvtártámogató, oktatástámogató intézményvezetõnek, fenntartónak.
A diákok mûsorában olyan alkotások szólaltak meg, amelyeket a könyvtáravatóra
maguk írtak. Az írások a könyvek, az olvasás és a könyvtár világáról szóltak: bármennyire hihetetlennek tûnik is, dicsérõleg,
értékként tekintve e fogalmakra, tevékenységekre.
A megnyitón nemcsak az intézmény diákjai, tanárai, de a község könyvtáros közösségének képviselõi is jelen voltak. Jó volt látni, hogy tiszta szívbõl együtt örülnek a
könyvtár létrejöttének. A könyvtár berendezését az önkormányzat állta. Örömmel figyelhettük, ahogy a funkcionális terek –
amelyek minden kis centiméternyi területet
kihasználva, bámulatos leleményességgel
jöttek létre – megtelnek olvasókkal. A tanári kutatómunkának éppúgy van tere, mint a
legkisebbeknek.
Távozóban hallottam, amint a tanár kollégák mondják: „Nem baj, hogy itt maradtunk
beszélgetni? Olyan ritkán találunk erre ilyen
jó helyet…”
Kívánom, hogy mind többen érezzék ezt
így az új iskolai könyvtárban! ■
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Amint kézbe vehettem a külön-külön is,
együtt pedig ugyancsak súlyos három kötetet, rögtön hozzáfogtam a vállalt recenzió,
inkább méltatás megírásához. Azt tartom,
hogy a mai közlési technológiák mellett
semmi nem indokolhatja a több hónapos,
(egy/fél/negyed)éves csúszást az ismertetéseknél. Persze nem elõször találkoztam
Gerõ Gyula kronológiájával.
Gerõ Gyula mióta „hajlamai(m)nak megfelelõleg” (Szabó Ervin) könyvtárosi pályára lépett, mindig a magyar könyvtárügy „sûrûsödési pontjain” tevékenykedett, ott, ahol
a legfontosabb dolgok történtek, vagy ahonnan ezekre leginkább rá lehetett látni. Méltán soroljuk a magyar könyvtárosok legjobban értesültjei, legtöbbeket ismerõi, a hazai
könyvtári történések legjobb tudói közé.
Ezek és kiváló kapcsolatai kortársaival, hozzájárultak ahhoz, hogy – bár Bereczky László közölte az elsõ könyvtári kronológiát
1970-ben a Könyvtári Figyelõben – Gerõ
Gyula legyen a kronológiai munkálatok legfõbb szervezõje és közreadója. (A mostani
kiadványban gondosan összefoglalja a mû
elõzményeit, itt nincs szükség elsorolásukra.
Ezért is kár volt elhallgatnia, hogy Somogy,
Vas, Veszprém megyék kiadványban/
évkönyvben már közöltek kronológiát az
õ összeállításában, kipróbálásként.) Gerõ
Gyula olyan tulajdonságai kellettek a kronológiához, mint pl. a „megörökítõ hajlam”
(újságírói véna), a kitartó, néha a makacsságig menõ, helyenként a rámenõsséget súroló
(ez túlzás, az õ finoman férfias jellemétõl távol áll!) célratörés. Meg szorgalom, pontosság, szakértelem, körültekintés – még hoszszan sorolhatnám.
Bereczky László közlésétõl kezdve, beleértve a Gerõ Gyula által a kronológiák közé
okkal besorolt, a kitüntetett pályatársak adatait tartalmazó Könyvtári Figyelõ különszámot és az említett megyei kiadványokat, az
összes kronológiai jellegû adattárat lemásoltattam magamnak vagy megszereztem – és
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Szemle
✒ Tóth Gyula

negyven éve használom. Beleértve a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete ötven évének kronológiája. 1935–1985 címû kötetet is.
(Szerk. Kovács Dezsõ. Bp. 1985. 60 p.) Lehet, nem mindennap (de volt, amikor napjában többször is) használtam; felhasználtam
gyakorlati tevékenységemben, oktató munkámban, írás közben, elõterjesztések készítésekor stb. – minden olyan esetben, amikor
a pontos tényközlés, a megbízható állítás
fontos volt. Jólesõ érzés számomra, hogy
néha adatközlõ, egyszer-kétszer pontosító
lehettem. Ennek kapcsán bepillanthattam a
mûhelymunkába, az elõálló nehézségek
megoldásába. Szinnyei, Gulyás, Szabó Károly és más nagy elõdök munkáját más módon folytató mûhelyben adatszerzõ trükköket, a kronológiához elengedhetetlen pontos
és mégis takarékos, feszes fogalmazást, a
többoldalú megerõsítés módjait is tõle tanulhattam. Ez a 32 éves sziszifuszi munka,
meg az írói véna, az utókor számára a történések megörökítésének szenvedélye, az
1950-tõl írt feljegyzések tették nemcsak a
kronológia letéteményesévé, de a körzeti és
megyei könyvtárak idõszakából máshonnan
nem ismertek krónikásává is. Nem véletlen,
hogy történészeket megszégyenítõ módon
szorgalmazta a történeti és történetírásokat,
hangoztatta szakmánk történetorientáltságát, a történeti látásmód szükségességét. Ismerem ötkötetes kézikönyvünk készítési folyamatát, részt vehettem benne. Elfogult vagyok vele, fel tudom mérni értékét. Mégis
legalább annyira vártam a kronológia megszületését is. Nélkülözhetetlenségét volt
szerencsém az elõzményváltozatokban s
elektronikus adatbázis változatban is megismerni, igénybe venni.
A hazai történetírás jó évszázada tette
meg a kronológiakészítés elsõ lépéseit.
A történeti segédtudományokat áttekintõ kézikönyv a kronológiát az idõszámítás nehézségein átsegítõ eszközként ismerteti.
A négykötetes Magyarország történeti kroKönyvtári Levelezõ/ lap • 2010. március

nológiájának fõszerkesztõje, Benda Kálmán
vállalkozott elsõként az 1970-es évek kezdetén, hogy beavasson bennünket a kronológiakészítés módszertanába. A Google segítségével végzett hevenyészett tájékozódásom
azt mutatja, hogy az utóbbi években fellendült a kronológiakészítés. Sajátosan akkor,
amikor paradox módon a mindennapokban
és a közéletben a történeti pontatlanság és a
történeti távlatokban való gondolkodás hiánya a szembetûnõ. Olyan korban, amely kevéssé becsüli (és büszkén nem ismeri!) az
elõdöket, amikor divattá vált az elõttünk jártak emlékezetünkbõl való törlése. Kérkedés
tárgya, hogy az elõdökrõl ki tud kevesebbet.
Amikor a legtöbben azt hiszik, legalábbis el
akarják hitetni, hogy a történelem velük
kezdõdik. Legalább a könyvtárosok ne tegyék ezt! Legalább mi mutassunk példát
múltunk és elõdeink megbecsülésében!
Gerõ Gyula 1949. augusztus 20-a óta levelezett az Országos Könyvtári Központtal,
1950 márciusában a Népmûvelési Minisztérium munkatársával, 1950. április 5-én kelt
(60 éve!) az elsõ bejegyzés naplójába a kaposvári olvasóterem életérõl (könyvtáros
pályájának kezdete!). Szerintem akkor
elhatároz(hat)ta, hogy e szakma krónikása
lesz. (Gyanúm, hogy más feljegyzései is
vannak, egy részüket a körzeti és megyei
könyvtárak kezdeteire emlékezve tette közzé – s bármilyen jó a memóriája, gyanúsan
pontosak az emlékeibõl elõhalászottak!)
1950 augusztusában már a híres Máramaros
úti könyvtárosképzõ iskola hallgatója volt,
majd 1950. december 11-én áthajózott Bajára, és még aznap letette a hivatali esküt a városházán, mint a városi könyvtár vezetõje.
Innen már csak központi helyen: Népkönyvtári Központ és utódai, majd a Könyvtáros
szerkesztõi asztalainál találjuk – szóval ahol
a könyvtárpolitikát csinálták, a könyvtárügy
dolgai eldõltek. (A továbbiak összefoglalását l. a Ki kicsodában.)
*
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A hatalmas munka könnyen bemutatható.
Tartalomjegyzéke a 3. kötet végén 8 soros –
ide is másolom. 1. kötet: Elõszó + Foreword
+ Kronológia I. 996–1983; 2. kötet: Kronológia II. 1984–2007 + A rövidítések jegyzéke; 3. kötet: Személynevek mutatója +
Intézmények, szervezetek, települések, földrajzi egységek mutatója + Tárgymutató. Vagyis az 1-2. kötet az adattár (magyar és angol elõszóval és rövidítésjegyzékkel), 960
lapnyi terjedelemben. (1983-ig jutva a kötet
500 lapos lett, 1983–1984 nem korszakhatár, ilyent bölcsen nem alkalmaz, a terjedelem indokolta a megszakítást.) Napjainkhoz
közeledve, érthetõ okokból, az adattár mind
gazdagabb, részletesebb. A harmadik kötetben találhatók a példaszerûen megválasztott
mutatók – mindegyik elõtt pár soros használati útbaigazítás. (A szerkesztõi figyelmességre jellemzõen, mindegyik kötet végén
üres lapok feljegyzések, kiegészítések, esetleges javítások számára – bár ez utóbbiakat
célszerûbb a megfelelõ helyen megtenni.)
Az „összeállító” elõszavában – a tõle megszokott korrekt gondossággal – leírja az elõzményeket, Bereczky László közlésétõl indítva.
Leírja 32 év munkájának szikár történetét.
Már a Könyvtáros 1978. évi 6. számában olvashatók az adatgyûjtés és -közlés szempontjai, ezek a késõbbiekben jórészt igazolódtak,
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keveset bõvültek. (Bár elejétõl, most is, hangsúlyozta a szerkesztõ, hogy a használat módosíthat ezeken.) 1978-ban megfogalmazódott
egy felhívás, mely alig teljesült: „Jó lenne, ha
az országos eseménynaptárat helyi kronológiák egészítenék ki, a könyvtári évkönyvek vagy
híradók folyamatosan közölnének helyi (szakterületi, megyei) eseménynaptárakat, amelyek
együtt hézag nélküli rendszert alkotnának.”
(359. p.) Sajnálatosan nem ezek dúsították az
országost, hanem abból kaptak vissza a helyiek – ha kértek. Bár valószínûleg számottevõ
hiányok aligha akadnak, bizonyára az összeállító (én szívesebben szerkesztõnek, szerzõnek
nevezném!) is biztosabb lehetne dolgában, ha
készültek volna, sõt rendszerbe álltak volna
helyi kronológiák.
A több mint 16 ezer eseményrõl, csaknem
4700 személyrõl, 3050 intézményrõl, szervezetrõl, közületrõl, vállalkozásról stb. közölt
adatok (ahol lehetett napra) dátumokhoz kötötten olvashatók. Nem alkalmaztak tételszámozást, s meglehet nem papírtakarékos módon a
mutatókban is dátumok szerepelnek. A szokott
tétel- vagy lapszámozás semmitmondó volta
helyett, itt igencsak informatív és útbaigazító
módon, az összes idõpont közlésével nagymértékben segítik a használót idõben elhelyezni a
keresést. A jó könyvtáros(ok – Rácz Ágnessel
együtt) mintaszerû és sokrétû mutatókat
készített(ek), melyek igencsak megkönnyítik az
adatsorok használatát, a visszakeresést.
A névmutató névváltozatokat is közöl, s
utal a többire; az intézményi mutató megadja a névváltozatokat; jó, hogy az intézményekrõl szóló adatok mindig az adott idõszak
hivatalos nevénél találhatók, de mindegyiknél utalnak elõzményekre, névváltozatokra.
A településnév összehozza az intézményeket, szervezeteket (természetesen Budapest
kivételével), és könnyen lehet keresni adatokat pl. egy földrajzi vagy közigazgatási egység történetéhez. A tárgymutató kiegészíti a
személyi, intézményi, szervezeti, földrajzi
egységek mutatóját. „Egy témakör átfogó tanulmányozására szántuk.” Itt találhatók konferenciák, értekezletek, tanácskozások dátumai, egyebek közt könyv- és sajtótörténeti, a
könyvtári szaksajtó, könyvtárosképzés,
könyvtárépítés, kistelepülések könyvtári ellátása, kitüntetések stb. tárgyszavak.
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Méltatást írok, nem kritikát. Nem akarok
kákán csomót keresni. Ezért csak említem,
hogy a megyei könyvtárak (általában) mellett kár volt a községi, járási és városi
könyvtárakat összevonni települési könyvtárak tárgyszó alatt. A kitüntetések tárgyszó is
túl kövérre hízott; miközben a Kertész Gyula-díj és a Hungarnet-díj önálló tárgyszó, a
Szabó Ervin-emlékérem, a Széchényi- és
a Szinnyei-díj elvész a tömegben.
Mostantól kezdve nélkülözhetetlen és kötelezõ a Magyar könyvtártörténeti kronológia használata intézménytörténet írásakor,
az intézmény múltját bármily csekély mértékben tárgyaló kötet, tájékoztató kiadvány
közreadásakor, honlap szerkesztésekor, nekrológ, kitüntetési javaslat stb. megírásakor.
Használjuk ismereteink (meg)erõsítésére,
cáfolatára, kiegészítésére, használjuk bizonyításra, érvelésre. Használata gondolatokat, kutatási ötleteket, akár innovációt indíthat el – jelezve azt, hogy nemcsak a múltba
nézéskor/révedéskor, hanem a jelen és a jövõ megoldásában is segít/het!
Mostantól nem jelenhet meg adatszegény
vagy téves adatoktól terhes ún. történeti
munka, de akárcsak eszmefuttatás sem a
múltról. A kronológia hitelesíti az adatokat
– ami nem jelenti azt, hogy kutatások eredményeként nem kell erõsíteni, netalán cáfolni, de amíg bizonyítottan hitelesebb adat
nem kerül elõ, ez minõsül kanonizált ténynek, ismeretnek. Mi teszi hitelessé? Hát
mindenekelõtt Gerõ Gyula! Az õ szakmai
hitele, gondos kutató és utánajáró, a megerõsítésig kételkedõ és bizonyosságot keresõ, sok évtizedes szerkesztõi tapasztalata. És
hitelesítik mindazok az adatszolgáltatók,
akiknek köszönetet mondott. Aki tévedésen,
hiányon tetten éri – ez sem nem mulasztás,
sem nem felelõtlenség részérõl! –, igazítsa,
egészítse ki! Egy kutatónál, könyvtárosnál
minden lexikon, adattár, bibliográfia stb. tele van javítással, kiegészítéssel. (Könyvtári
könyvet összefirkálni nem, de munkaeszközt nemcsak szabad, kötelezõ javítani!)
Persze a kronológia nem pótol sem Ki kicsodát (bár úgy tudom, Gerõ Gyulának van
ilyen gyûjtése is), sem életrajzi lexikont –
vagyis belõle teljes nem, csak töredékes pályakép vázolható. (A halálozás közlésekor
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közöl is tömör pályaképet. Bár helyesen a
névmutató sem közöl életrajzi adatokat.)
Ugyanígy nem pótol bibliográfiát sem. Azt
a kutatónak kell összeállítania.
A kötet mintája annak, miként lehet hagyományos, írott és élõszavas forrásokra
épülõ anyaggyûjtésnek és modern számítógépes technikának az összekapcsolásával a
rendszerezést és visszakeresést elõsegítõ
adatbázist létrehozni, azt ismételten kinyomtatva maradandót alkotni. Vannak dolgok és források, melyek nem avulnak el és
nem kerülhetõk meg. Végül megszületett a
hagyományos nyomtatott változat, de hátterében ott áll az adatbázis, mely megfelelõ
keresõparancs megadásával, kérésre bizonyára készít gyorsan és pontosan olyan adatsorokat megrendelõjének, amelyek a mégolyan nagyszerû felépítés és mutatórendszer
segítségével is nehézkesen lennének megoldhatók. Tudom, kipróbáltam, igaz még
nem volt nyomtatott változat, s kaptam bizonyos korszakokról, szûkebb-tágabb témakörben 30–50 lapnyi összeállításokat.
A kötetek borítóját Gerõ Éva posztumusz
jegyzi – öregbítve könyvtáros kiadványok,
lapok szép, kifejezõ megformálásában szerzett amúgy is tiszteletreméltó hírnevét. Gondolatai mögé nem láthatok, de számomra – a
tetszetõs tipográfia mellett – a kötetek borítóján a modern könyvtári polcrendszerre helyezett kéziratos szövegrészlet jelöli az idõt;
az egyes köteteket átfogó jelképes szalagra
másoló- és nyomdászmûhelyek, könyvtárbelsõk kerültek, s mindezt a(z idõ) fogaskereke hozza mozgásba. (A fogaskerekeken
a kötetszámozás.)
A legendás szerkesztõ Gerõ Gyula, a
szívvel-lélekkel könyvtáros, mûvével megkoronázta életmûvét, felkészültségét bizonyítva legjobb formáját hozta. Vörösmarty
szavait felhasználva köszönöm meg személy
szerint is Gerõ Gyula „áldomásidat, ez jó
mulatság, férfi munka volt”! ■
Magyar könyvtártörténeti kronológia
996–2007.
Összeáll. Gerõ Gyula
Közremûk. Rácz Ágnes. 1–3. köt.
Országos Széchényi Könyvtár, Bp. 2009.
960 + 355 p.
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