
A munkálatokban Halász Magdolna, a sá-
rospataki Zrínyi Ilona Könyvtár nyugalma-
zott igazgatója segédkezett, amit itt is hálá-
san köszönünk meg. Igyekeztem az ajándé-
kozóknak megköszönni szóban vagy írásban
a nagylelkûségüket. Sajnos vannak olyanok,
akiknek név, cím hiánya vagy egyéb okok
miatt nem tudtam ezt megtenni. Utóbbiakat
itt is megkövetem, bocsánatukat, megértésü-
ket kérem.

Nagy örömünkre 2009. november 3-án
újra megnyílt a könyvtárunk. Reményke-
dem, hogy az itt élõ felnõttek és gyermekek
érdeklõdése, könyvszeretete újból növek-
szik, kellemes órákat töltenek el nálunk.

Köszönet a település vezetõinek, hogy új,
korszerû környezetben elégíthetjük ki a la-
kosság könyvtári igényeit.

Bodrogkeresztúr gyönyörû kis település a
Hegyalján. Ha tehetik, látogassanak el hoz-
zánk, gyõzõdjenek meg arról, hogy az ado-
mányaik jó helyre kerültek, fáradozásuk
nem volt hiábavaló. ■
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Karácsonyi újdonságok a Széchényi
Könyvtártól és a Kossuth Kiadótól

Hat közös kötetet jelentetett meg a karácsonyi
könyvszezonra a Kossuth Kiadó és az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK): az Amor Librorum
reprint sorozatban három újabb hasonmás kiad-
vány jelent meg, s a magyar térképtörténetbe, a
Képes Krónika szakirodalmába, valamint a nemze-
ti könyvtár gyûjteményeinek világába is bepillan-
tást nyújt egy-egy új kötet.

A budapesti könyvbemutatón Monok István, a
nemzeti könyvtár fõigazgatója elsõként az Amor
Librorum-sorozatban megjelent Europica Varie-
tast, Szepsi Csombor Márton eredetileg 1620-ban
kiadott kötetét ismertette, az elsõ magyar nyelvû
útleírásnak nevezve a mûvet. Az OSZK vezetõje
felhívta a figyelmet az Európa országainak földraj-
záról, történelmérõl és szokásairól szóló kötet 
olvasmányosságára, de utalt arra is, hogy a régi
magyar nyelvállapotot tükrözõ könyvet lassabban
lehet olvasni, mint ahhoz a mai közönség hozzá-
szokott.

Magyarország térképtörténeteként is felfogható
Plihál Katalin Magyarország legszebb térképei
1528-1895 címû munkája – mondta Monok István,
aki kiemelte, hogy a kötethez dvd is társul, ame-
lyen bõvebb szöveg és nagyítható képanyag talál-
ható. A könyv az 1528-as Tabula Hungariae címû
Magyarország-térképpel kezdõdik, és mint a fõ-
igazgató elmondta, az olvasó megismerheti belõle
a mûvészi igénnyel készült munkák keletkezéstör-
ténetét, alkotóikat, valamint a térképkészítés kora-
beli módozatait.

A Képes Krónika könyve, amelynek felvételeit
Hapák József fotográfus készítette, az egyik leg-
gazdagabban díszített hazai nemzetkrónika szak-
irodalmát foglalja össze „szakszerû nyelven”,
ugyanakkor a nagyközönség számára is érthetõ
módon. Veszprémy László és Wehli Tünde mintegy
200 fotóval illusztrált munkáját Monok István hi-
ánypótló kötetnek nevezte, hangsúlyozva, hogy a
Képes Krónika számos olyan részlete, díszítése is-
merhetõ meg belõle, amely szabad szemmel nem,
vagy csak alig látható. A fõigazgató hozzátette: a
kötetbõl angol nyelvû kiadás is készül.

Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-
vezérigazgatója a bemutatón kiemelte: büszke ar-
ra, hogy idén is az OSZK-val közös kiadványokat
jelentethetett meg a Kossuth Kiadó.

Emlékeztetett arra, hogy „a ritka, nemes, szép
könyvek” kiadása komoly piaci kockázatot jelent.
„Nincsen biztos piac, nincs szponzor, multi, ami
azt mondja, ebbõl a kötetbõl kérnénk két-három-
ezer darabot” – fogalmazott a kiadó vezetõje.

Az OSZK azon kevés közgyûjtemény közé tar-
tozik, amely képes megmutatni a tulajdonában 
lévõ kincseket – hangsúlyozta Kocsis András Sán-
dor, Magyarország egyik legjobb intézményveze-
tõjének nevezve Monok Istvánt, akinek fõigazga-
tói megbízatása az év végén lejár. ■

(Forrás: www.ujkonyvpiac.hu)


