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„Lokálpatrióta: olyan ember, akit erõs érzel-
mek kötnek szûkebb hazájához, szülõvidé-
kéhez, lakóhelyéhez; annak emlékeit, érté-
keit nagy gonddal ápolja és védi.” Tótfalusi
István e gondolataival hívogatta a jászberé-
nyi Városi Könyvtár és Információs Központ
kollektívája a helyismereti munka iránt ér-
deklõdõ könyvtárosokat határon innenrõl és
túlról. 

2010. július 7. és 9. között a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Helyis-
mereti Könyvtárosok Szervezetének XVII.
Országos Tanácskozása zajlott Jászberény-
ben. A tanácskozásnak a Szent István Egye-
tem Alkalmazott Bölcsészeti Kara (SZIE
ABK) adott helyet. A vendégek elszállásolá-
sa a közelben lévõ, felújított kollégiumban
történt. A rendezvény elsõ napján, 13 órakor
kezdõdõ sajtótájékoztatóra az intézmény ta-
nácstermében került sor. Helyi, megyei és
egy országos médium vett részt a tájékozta-
tón. Takáts Béla, a szolnoki Verseghy 
Ferenc Megyei Könyvtár és Mûvelõdési In-
tézet igazgatóhelyettese, a helyismereti
szervezet elnöke és jómagam ismertettük a
tanácskozás célját és a háromnapos rendez-
vény menetét. Hagyományaink óvását, gyûj-
tését, rendszerezését, majd archiválását ne-
veztük a helyismereti tevékenység legfõbb
feladatának. Mindezek mellett a Jászság
megismerését is szeretnék elõmozdítani 
a szabadidõs programokkal. Örömmel kö-
zöltük, hogy Erdélybõl, Szlovákiából és
Szlovéniából is érkeztek vendégek Jászbe-
rénybe. 

A jászok szimbóluma, a Lehel kürtje
hangjával vette kezdetét az érdemi munka.
A rendezvény levezetését általában a házi-
gazda könyvtár igazgatója vállalja, most
sem volt ez másként. Köszöntõmben utal-
tam az elmúlt évi konferenciára, hogy Eger-
ben vettem át a „stafétabotot” a gyönyörû
kódex képében, és az ott kapott megbízás
alapján igyekeztem 18 munkatársammal
elõkészíteni a rendezvényt úgy, hogy ered-

ményes legyen, ugyanakkor vendégeink
megismerhessék szûkebb pátriánk néhány
jellegzetességét is.

A bõ kilencvenéves intézmény nevében
Barkó Endre, a SZIE ABK dékánja köszön-
tötte a tanácskozás résztvevõit. Vázolta az
intézmény néhány jellemzõjét. Megemlítet-
te a nemzetközi kapcsolatokat, a sport meg-
határozó szerepét, az intézmény minden is-
kolatípust magában foglaló jellegét, a
könyvtárban fellelhetõ helyismereti terem
fontosságát, a könyvtárosképzés jelentõsé-
gét. Befejezésül köszöntötte a tanácskozás
határon túlról érkezett résztvevõit is.

Gedei József, Jászberény város polgár-
mestere az üdvözlõ szavak után a kultúráról,
az emberi sorsok fordulóiról Kosáry Domo-
kos, Hamvas Béla és Szûcs Jenõ gondolata-
it idézte. 

Dobos Gergely jászkapitány köszöntésé-
nek alapgondolata az volt, hogy múltunk
megismerése a mindenkori jövõ alapja.
Hangsúlyozta a könyvtárosok segítõ, ember-
közeli viselkedésmódját, egész életünket
pozitívan befolyásoló jellegét.

Az ünnepi pillanatok tovább folytatód-
tak, hiszen ezután került sor a Kertész Gyu-
la-emlékérem átadására. A kitüntetést Füge-
di Péterné, az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) nyugdíjas könyvtárosa kapta
meg kiterjedt életmûvéért, különös tekintet-
tel a bibliográfiák szerkesztésére. A kitünte-
tett meghatottan vette át az elismerést, s
mondhatom, különös hangulatot (jó érte-
lemben véve!) sugároztak köszönõ szavai.
Ezt követõen Kertész Gyula özvegye mon-
dott méltató szavakat.

Ezek után megkezdõdött a tanácskozás
szakmai része. Bényei Miklós, az MTA dok-
tora, címzetes egyetemi tanár, nyugalmazott
könyvtáros tartott elõadást A bibliográfiaké-
szítés mai helyzete címmel. Utalt Kertész
Gyula, Péter László és Fügedi Péterné meg-
határozó szerepére. Felhívta a figyelmet a
feltárás gyorsulására az elektronika beépü-
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lése révén. Kiemelte A Jászság könyvészete
jelentõségét, és hangsúlyozta a hasonló lo-
kális bibliográfiák megjelentetésének fon-
tosságát.

A kunszentmiklósi Balogh Mihály,
nyugalmazott tanár és könyvtáros, a „hon-
ismereti tanító könyvek fölötte szüksé-
ges voltáról” szólott. Felvázolta azokat a ki-
adványokat, amelyek az országismeret
eredményes megismertetését teszik lehetõ-
vé. Megemlítette Zsolnay Józsefné nevét,
továbbá taglalta a tiszakécskei tankönyv-
család jelentõségét. Az elõadó látnivalóan
jó ismerõje, megszállottja ennek a munka-
területnek, aki képes tenni azért, hogy tanít-
ványai otthon legyenek szûkebb pátriájuk-
ban.

Dobos László, a Jászok Egyesületének
ügyvivõje, a Jászok Egyesülete és a Jászsá-
gért Alapítvány – mint civil szervezet – ki-
adói tevékenységét ismertette, Fodor Fe-
renctõl kezdve Gyárfás Istvánon át Korniss
Péterig. Hangulatos ismertetést kapott a kö-
zönség Szále László különös riportkönyvé-
rõl (A Jászság könyvészetétõl a Jászság
nyomdatörténetéig). Szólott az elõfizetési
rendszerrõl és a támogatók személyi jövede-
lemadójának 1%-áról. Elõadása végére 
maradt a meglepetés: néhány egyesületi 
kiadványt, könyvet kisorsolt a megjelentek
között. 

Kardos András vezetõ fejlesztõ UTCA-
projektjét Nagy Nikolett informatikus
könyvtáros mutatta be látványosan, élvezhe-
tõen. Érzékletessé tudta tenni, hogyan lehet
például Párizsban tájékozódni e program se-
gítségével.

Az elõadások után kora esti képzõmûvé-
szeti barangolásra invitáltuk vendégeinket.
A városnézõ sétán a város mûemlékeit, em-
lékmûveit mutattuk meg, néhány történeti
eseménnyel színesítve. Sokan most hallot-
tak elõször arról, hogy Hamza D. Ákos, a
magyar filmgyártás egyik híressége, Jászbe-
rényben töltötte élete utolsó éveit. A róla el-
nevezett Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria
megtekintése külön érdekessége volt a sétá-
nak.

Alternatív programként kínáltuk a Sisa
József zománcmûvész munkásságával való
ismerkedést. Úgy gondolom, nem volt hiá-

bavaló az Alföldön, egy erdõ közepén lévõ,
több épületbõl álló mûvésztanya megtekin-
tése, még a tûzzománc készítésének rejtel-
meibe is betekintést nyerhettek az érdeklõ-
dõk.

A két csoport este nyolc órakor találko-
zott a városi könyvtárban. Többen most vol-
tak elõször nálunk, az öt éve felújított, nem
szokványos épületben. Többféle programot
kínáltunk az este folyamán: vacsora elõtt 
a város polgármesterével köszöntöttük a
könyvtárosokat, megnyitottuk a Könyv és
könyvtár ex-librisen címû kiállítást. Vacsora
után a könyvtár foglalkoztató termében ke-
rekasztal-beszélgetésre került sor Károly
Nóra szolnoki helyismereti könyvtáros ve-
zetésével a kötelespéldány-szolgáltatásról.
Sajnos a csillagászati bemutató a borús idõ
miatt elmaradt, de a könyvtár kupolájában
lévõ távcsõ sokak érdeklõdését felkeltette.
Az esti kikapcsolódás egyik érdekessége –
milyen véletlen! – a Labdarúgó VB egyik
mérkõzésének megtekintése volt. Mit mond-
jak? Volt hangulat a könyvtárban! Jó volt
látni a kisebb-nagyobb csoportokba verõdõ,
beszélgetõ kollégákat, nem beszélve a lelkes
szurkolókról, akik a kamaraterembe vará-
zsoltak focipályához illõ hangulatot.

Július 8-án, csütörtökön délelõtt a meg-
újuló könyvtáros szakma kérdései kerültek
szóba: Gerõ Gyula a Magyar könyvtártör-
téneti kronológia 996–2007 címmel meg-
jelent kiadványról tartott érdekes elõadást. 
A 16 ezer dátumot, 4700 személy, 3500 in-
tézmény, 1920 könyvtári kiadvány adatait
tartalmazó hatalmas munka 2009-ben jelent
meg, fontossága jól ismert a szakemberek
elõtt.

Ezután az informatikáé volt a fõszerep. 
A digitalizálási szabályzatok megalkotását
taglalta Bánkeszi Katalin, az OSZK címze-
tes igazgatója. A témához kapcsolódóan cé-
lok, feladatok, átláthatóság, kezelhetõség,
szakemberképzés stb. volt az elõadás fõ vo-
nulata. Renkecz Anita (OSZK, Elektronikus
Dokumentum Központ) A digitális könyvtá-
ri füzetek a szakmai továbbképzésben cím-
mel fejtegette ennek az ágazatnak a lehe-
tõségeit. A digitális idõszaki kiadványok 
definíciója után e dokumentumok legfonto-
sabb alapelveirõl szólt az elõadó, hangsú-
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lyozva az állandóan frissített, karbantartott
online tananyagok szükségességét.

További két elõadás fõ témája is az infor-
matika volt. Hálózatbiztonsági eljárásokról
és a wifitechnológiáról Császár Rudolf
(Digital Kft., Szeged), az RFID rendszerrõl
és könyvtári alkalmazásáról Antal Ádám
(ODIN Technologis Kft., Budapest) tartott
érdekes, laikusok számára is könnyen érthe-
tõ elõadást. Az utóbbi rendszert meg is 
tekinthették a könyvtárosok a fõiskola
könyvtárában. A fejlesztés a TIOP-projekt
eredményeként valósult meg. 

A korábbi évekhez hasonlóan most is le-
hetõséget adtunk vendégeinknek a környék
megismerésére. Nyolcadikán délután Jász-
apáti és Jászszentandrás nevezetességeit te-
kinthették meg az adott helyeken dolgozó
könyvtárosok segítségével. A kora estét a
jászapáti Tölgyes Strand- és Gyógyfürdõben
esti fürdõzéssel töltötték el a város és falu-
nézésben elfáradt könyvtárosok.

Július 9-én mutatta be Parti Csaba jász-
berényi könyvtáros az évente megjelenõ
Jászsági Évkönyvet mint lokálpatrióta kiad-
ványt. A kolléga vázolta a kiadvány életút-
ját, méltatva Pethõ László szerkesztõ és a
szerkesztõbizottság érdemeit.

Knorrné Csányi Zsuzsanna, a SZIE ABK
könyvtárigazgatója a régi könyvek gyûjte-
ményérõl adott érdekes és tanulságos tájé-
koztatást. Érzékeltette a kiadványok révén a
tanítóképzés fejlõdéstörténetét a népi iskola
módszertanától a tehetséggondozásig. Emlí-
tést tett a több ezer szakdolgozat jelentõsé-
gérõl is, kiemelve azok helyismereti vonza-
tát.

Hortiné Bathó Edit a Jász Múzeumért
Alapítvány kiadói tevékenységét méltatta a
gyûjtés, a feldolgozás és a közzététel jegyé-
ben. Kiemelte a Jászsági Könyvtár és a Jász-
sági Füzetek sorozat jelentõségét, de meg-
említette azokat a jeles kiadványokat is,
amelyek a Jászság és a jászok múltjának fel-
tárásában korszakos jelentõségûek. Ismer-
tette azt a megoldást, amely a kiadványok
születését lehetõvé tette, hiszen az elõfize-
tõk gyûjtése egyik alapfeltétele a sok kiad-
vány születésének, s egyben az összetarto-
zás erõsítésének egyik módja is. Az önálló
kiadványok a Jászkunság kutatásának egyik

lehetõségét is jelentik. Külön szólott a Jász
Múzeum évkönyvérõl, valamint a Redemtió
címû folyóirat jelentõségérõl.

Csõke Tibor helyismereti könyvtáros
Ipolyi Arnold és Törökszentmiklós címmel
tartott érdekes, többszempontú elõadást. 
A tudós pap mindössze három évet töltött a
településen, mégis sokat adott egyházának
és a tudománynak is. Nem véletlen, hogy a
város könyvtára és helytörténeti gyûjtemé-
nye az õ nevét viseli.

Végül Gulyás Erzsébet, a helyi könyvtár
igazgatóhelyettese tartott érdekes elõadást a
Jászság sajtótörténetérõl. A Jászberényben,
Jászapátin és Jászárokszálláson megjelent
folyóiratok fontos szerepet játszottak és ját-
szanak e tájegység szellemi életében. Ma-
napság szinte valamennyi jász település
megjelentet sajtóterméket, és igyekszik 
rögzíteni azokat az eseményeket, amelyek
alakítják a település arculatát. Szólott az
elektronikus hírközlés és a digitalizálás je-
lentõségérõl is.

A tartalmas elõadások után a határon túl-
ról érkezettek kaptak szót. A marosvásárhe-
lyi Fülöp Géza elmondta, hogy felesége
Maros megye lexikonát készíti, mely mun-
kában õ is részt vállal. Olga Mitrova Kassá-
ról érkezett, és az ott folyó generációs vál-
tásról szólt, valamint bemutatta a könyvtár
igen jelentõs gyûjteményét. Papp József a
szlovéniai Muraszombat nemzetiségi könyv-
táráról mondott rövid összefoglalót, és szó-
lott az ott élõ magyarok szellemi gondozá-
sáról. Örömmel állapította meg, hogy nem
csökken az olvasási kedv, és folyik a helyis-
mereti anyag digitalizálása is.

A hazai könyvtárosok körébõl néhány
hozzászólás következett: Balogh Mihály és
Vojnics Kornél saját kutatási területérõl
adott tájékoztatást.

Végül Mándli Gyula és Takáts Béla fog-
lalta össze a három nap eseményeit. Bú-
csúzóul az elnök, Takáts Béla mondott kö-
szönetet Jászberénynek a rendezésért, és 
bejelentette, hogy a jövõ évi tanácskozás
színhelye a Gödöllõi Városi Könyvtár és In-
formációs Központ lesz. Fülöp Attiláné igaz-
gató átvette a „stafétabotot”, azt a kódexet,
amely a tanácskozások eddigi helyszíneit
mutatja be.
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Könyvtárunk fennállásának száztizedik
évfordulóját ünnepli ez év októberében. Mi-
vel 2010-ben nálunk minden esemény az év-
forduló jegyében zajlik, természetes volt,
hogy az elnökség felkérésére vállaltuk a ta-
lálkozó megszervezését. Örömmel tettük a
dolgunkat a tanácskozás sikere érdekében.
Õszintén remélem, a részt vevõ kollégák
nem felejtik el a Jászságban töltött, tartal-
mas napokat. 

Mi lehet az üzenete a jászberényi tanács-
kozásnak?

Szükség van a helyismereti kiadványok-
ra. A kisebb-nagyobb településekrõl és az
ott élõ emberekrõl szóló történetek rögzíté-
sére – nyomtatott és elektronikus formában.
Napjaink eseménye holnap már történelem.
A helyi értékek csak úgy maradnak meg az
utókor számára, ha van, aki gondoskodik 
az átörökítésrõl. Õk többek között a könyv-
tárosok. A digitalizálás ezen a terülten külö-
nösen figyelemre méltó, hiszen a lokális 
irodalom világhálóra kerülése csak így le-
hetséges.

Szükség van a helyismereti gyûjtemé-
nyekre, hiszen nélkülük nem készülhet re-
mek szakdolgozat, diplomamunka, nem 
készülhet a kor hangulatát visszatükrözõ ki-
állítás stb.

Szükség van a helyismerettel foglalkozó
szakemberek szakmai tanácskozására, ahol
idõrõl-idõre megvitathatják az újabb és
újabb feladatokat, a lebonyolítók bemutat-
hatják környezetüket, ezáltal megismertetik
egy-egy tájegység kultúráját. ■
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Az alapítása két évtizedes jubileumát ün-
neplõ Olvasókörök Szövetsége 2010. július
30-án Sárospatakra hívta, várta a hazai és a
határon kívüli társasköröket, olvasóegylete-
ket, kulturális társulásokat. 

A háromnapos konferencia célkitûzése-
ként a közös magyar irodalmi, történelmi,
helytörténeti, mûvészeti, néprajzi, népmû-
vészeti értékek bemutatása, közkinccsé téte-
le, egymás munkájának alaposabb megisme-
rése is szerepelt. A vendéglátó a Sárospataki
Irodalmi Olvasókör, a program színhelye az
Újbástya Rendezvénycentrum volt.

Az összejövetel nyitányaként Nagy Csa-
ba, a világhírû tárogatómûvész, a Rákóczi
Tárogató Egyesület elnöke stílusosan kuruc
toborzóval köszöntötte a városunkba érke-
zõket. Vendégszeretetünket a Lipcsei Gá-
borné helyi mûvész által készített mézeska-
lács szívecskékkel is megerõsítettük.

Ezután a zsúfolásig megtelt konferencia-
teremben Aros János, Sárospatak város 
alpolgármestere szívélyesen üdvözölte a ti-
zennyolc olvasókör képviselõit, a vendége-
ket, bemutatta a több hazai, nemzetközi 
kitüntetésben részesült település kultúrtörté-
neti értékeit, és megnyitotta a rendezvényt.

Nagy érdeklõdéssel hallgattuk meg Ne-
mes Erzsébet, a szövetség társelnöke tudo-
mányos igénnyel összeállított jubileumi
megemlékezését a hazai és határon túli olva-
sókörök csaknem két évszázados dicsõ
múltjáról, a megalakulás körülményeirõl,
fénykoráról, majd a sorozatos betiltásukról,
az újjáéledésrõl, a jelenlegi helyzetrõl.

Felhívta a figyelmet a 2010. június 1-jétõl
kezdõdõ országos mozgalom, a Családi ol-
vasás éve jelentõségére. Az olvasókörök sok-
színû programjaikkal segíthetik a családok-
ban a könyvek gyakoribb kézbevételét, az 
olvasás megszerettetését. A rendezvényeken
való együttes részvétel, a közös élmények a
családok összetartozását is erõsíthetik.

Siska Tamás, az Újbástya Rendezvény-
centrum fiatal igazgatója, a néhány éve mû-

Olvasóköri országos 
konferencia Sárospatakon

✒✒    Halász Magdolna


