
Az idei árvízi katasztrófa könyves vesztesé-
geirõl még nem készült statisztika. Azt sem
lehet tudni, hogy hány magán- és közkönyv-
tárat vitt el a víz Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. Ennek ellenére, ahol lehetett,
megtartották az ünnepi könyvheti rendezvé-
nyeket. A májusi esõk és áradások után júni-
us 2-án Miskolcon, a könyvhét városi meg-
nyitóján még mindenki bizakodott. Bár Káli
Sándor polgármester napsütésben kezdte
köszöntõjét, Esterházy Péter megnyitóbe-
szédét már esernyõ alatt hallgatták az érdek-
lõdõk. Aztán jött a hír: baj van Felsõzsolcán
is... Ebben a helyzetben – természetesen –
alig-alig kapott figyelmet a könyv, az olva-
sás.

Esterházy Péter Kossuth-díjas író mis-
kolci megnyitójának elején ismét megvic-
celte a közönséget, mondván: „itt és most: a
miskolci könyvhetet megnyitom...” De hiá-
ba várt, ettõl a mondattól nem történt sem-
mi. Ahogy fogalmazott: a könyvektõl, a
könyvesektõl és az olvasóktól nyílik meg 
a könyvhét. „A szép irodalomtól és a szép
olvasóktól.” A most megjelent Esti címû
könyve kapcsán sorra vette, mi mindenrõl
beszélne, ha Esti Kornél lenne. Szólna az
írásról, de leginkább az olvasásról, az iroda-
lom jelentõségérõl, nyelvérõl és persze a po-

litikáról is. A könyvheti megnyitó után a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban rende-
zett találkozón Jenei László, a Mûút szer-
kesztõje beszélgetett az íróval. 

Az ünnepi könyvhét megyei megnyitóját
másnap, június 3-án Sárospatakon tartották.
Ott Czigány György József Attila-díjas költõ
mondott köszöntõt, majd a könyvtárban új,
Mennyei rónán címû verseskötete kapcsán
Simon Erika tanárnõ beszélgetett a költõvel. 

De hiába vonult ki az utcákra, terekre az
irodalom, a rendkívüli idõjárás miatt elma-
radt az ilyenkor szokásos érdeklõdés. Mis-

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Könnyes könyvhét

✒✒    Filip Gabriella
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Az ünnepi könyvhét miskolci megnyitóján Esterházy Péter
köszöntötte a szép olvasókat. Fotó: Vajda Éva

Esterházy Péter
dedikál Miskolcon, 
a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtárban
Fotó: Petrigán György

A könyvtárba is
beiratkozhattak 
az olvasók a miskolci
Szinva teraszon
Fotó: Vajda Éva



kolcon a könyvtérre – a Szinva teraszra –
meghirdetett pódiumbeszélgetések, könyv-
bemutatók többségét elmosta az esõ, és a
könyvárusok is hamar bezárták standjaikat.
Azokon a településeken, ahol nem pusztított
az árvíz, leginkább csak a könyvtárakban, az
iskolákban tartották meg az erre az alkalom-
ra szervezett irodalmi matinékat, koncerte-
ket, kötetbemutatókat.

A 81. ünnepi könyvhéten – Esterházy Pé-
teren és Czigány Györgyön kívül – a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei rendezvények
meghívott vendége volt többek között Szabó
T. Anna, Nyulász Péter, Nógrádi Gábor,
Kiszely István, Hankó Ildikó, és bemutatták
könyveiket az itt élõ szerzõk is, így például
Gyarmati Béla, Szabó Bogár Imre, Gál Ha-
lász Anna. Az ünnepi könyvhétre jelent meg
a 800 éves Miskolc városát köszöntõ Mis-
kolc Kapucíner címû antológia is, amelyben
a spanyolnatha.hu internetes mûvészeti fo-
lyóirat fõszerkesztõje, Vass Tibor József At-
tila-díjas költõ felkérésére 69 szerzõ ír Mis-
kolcról, a városhoz kötõdõ emlékeirõl. (Eb-
ben a kötetben a Szinva is még csak mint je-
lentéktelen kis vízfolyás szerepel...) ■
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Czigány György
Sárospatakon 

zongoramûvészként 
is bemutatkozott  

Fotó: 
Szabóné Lenkefi Ildikó

Könyvheti játszóház Miskolcon, a 
II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban

Fotó: Szabóné Lenkefi Ildikó

„A mûveltség nem statikus állapot, amibe
egyszer belekerül az ember, és élete végéig
abban leledzik. A mûveltség folyamat,
amelynek fenntartása állandó energiabefek-
tetést igényel” – mondta Simonyi Károly fi-
zikus, tudós-tanár. A mûveltség folyamatá-
nak zavartalan biztosítása pedig elengedhe-
tetlen feltétele egy tudásalapú gazdaság és
társadalom megvalósításának. És hogy ez
hogyan érhetõ el? Ahogy az Európai Tanács
2000. márciusi lisszaboni tanácskozása ki-
mondta: az oktatási és képzési rendszer tel-
jes átalakításával, az egész életen át tartó 
tanulás kimunkálásával. Cél a tudásalapú
társadalom, a cél megvalósításának eszköze
pedig az élethosszig tartó tanulás. 

A könyvtárosok – évszázados hagyomá-
nyaikat követve – élenjárnak a társadalom, a
gazdaság, a technika, a kultúra, röviden az
adott kor kihívásainak gyors felismerésében,
de a kihívásokra adott válaszaik, megoldása-
ik nem mindig tudják a tempót követni. 
A könyvtárosok szempontjából a XXI. szá-
zad nagy kihívása az egész életen át tartó 
tanulás (Lifelong Learning) és annak támo-
gatása. Nem könnyû megfelelni az elvárá-
soknak. A materiális és humán erõforrások
tekintetében egyaránt lépést tartani szinte le-
hetetlen.

Azt hiszem, minden magyar könyvtáros
számára ismertek ma már ezek a mozaiksza-
vak: TIOP, TÁMOP – pedig eleinte igen 
nehéz volt magukat a kifejezéseket is meg-
szokni, megtalálni és saját szintünkre lebon-
tani bennük a hasznos tartalmat. 

A TIOP a Társadalmi Infrastrukturális
Operatív Program, a TÁMOP a Társadalmi
Megújulás Operatív Program. Ezek a prog-
ramok, az Európai Unió segítségével meg-
valósuló hosszú távú (2008–2013) pro-
jektek, konkrét stratégiai célkitûzéseket tar-
talmaznak egy átfogó nemzeti fejlesztési
terven belül. És ezek azok a források, ame-
lyek a mai magyar könyvtárak, könyvtá-
rosok számára amolyan gyorssegélyt jelen-

TÁMOP projektnyitó az 
esztergomi könyvtárban, 2010*

✒✒    Kovátsné Várady Eszter


