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Nagy szükség van az ünnepekre, ebben a
szétzilálódott világban különösen nagy
szükség van. Egyrészt felhívják a figyelmet
az ünnepelt dolog fontosságára, másrészt az
ünneplõkben növelik az összetartozás érzé-
sét. Én ilyen, évrõl évre visszatérõ ünnepnek
tekintem a Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivált, amely minden esztendõben
ugyanaz és mindig más.  Ugyanaz, mert a
könyvet szeretõ és tisztelõ, a kultúra iránt el-
kötelezett emberek fóruma, és más, mert
egy állandóan változó világban, az informa-
tika szüntelen fejlõdése közepette rendezik
meg. Idén immár tizennyolcadik alkalom-
mal találkozhatott a könyves szakma és kö-
zönsége a Millenárison április 14. és 17. 
között. A felhõs, hûvös idõjárás ellenére is
szép számmal láthattunk érdeklõdõket mind
a könyves standok környékén, mind az elõ-
adások helyszínein.

A könyvfesztiválon belül egy külön kis
szigetet alkot a Könyvtáros Klub, amelynek
elõadásai mindig igényesek és változatosak.
A színvonal az idén sem okozott csalódást.
Április 15-én, pénteken rögtön egy izgal-
mas, mondhatni provokatív témával indult a
nap. Bodó Balázs A szerzõi jog kalózai címû
könyvét mutatták be, amely a Typotex Ki-
adó gondozásában jelent meg. 

A könyvrõl szóló vita lényege az volt,
hogy miként lehet a jogi normák és a fel-
használói igények között megtalálni az
egyensúlyt. A felvetésekrõl elmondta véle-
ményét Fodor Klaudia Franciska, az
Artisjus Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda
Egyesület képviselõje is, aki a jog oldaláról
közelítette meg a témát. 

Az irodalom kedvelõinek igazi csemege
lehetett a nemrég elhunyt Olasz Sándor Né-
meth Lászlóról és Hellenbart Gyula Bibó
Istvánról szóló könyvének ismertetése.
Mind Németh, mind Bibó a huszadik század
legnagyobb gondolkodói közé tartozott, a
két alkotás azonban némileg újszerû megkö-
zelítésben mutatja be õket. Érdekesség,
hogy míg Olasz Sándor neves irodalomtör-
ténész volt, addig Hellenbart Gyula eredeti-
leg nem az irodalom területérõl indult el, de

a magyarság sorskérdései iránti érdeklõdése
ebbe az irányba terelte. 

Nánási Yvette a Magyar Gyermekkönyv-
kiadók Egyesületét mutatta be. Szólt a szer-
vezet létrejöttérõl és arról, hogy miként vál-
tak a külföldön megrendezett programok 
révén nemzetközileg is elismertté, milyen
rangos rendezvényekkel próbálják a gyer-
mekirodalmat népszerûsíteni.

Az Olvasás Portált Bilicsi Erika, az Or-
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
munkatársa mutatta be. A tanulságos elõ-
adás jól szemléltette, hogy mi módon lehet a
modern informatikát a tudás, az ismeretszer-
zés, a nevelés szolgálatába állítani. A lé-
nyeg, hogy a portál igényes, ugyanakkor át-
tekinthetõ és figyelemfelkeltõ legyen. 

Számomra az egyik legérdekesebb blokk
a Hátizsák(olás)tól a digitális könyvtárig cí-
mû elõadás volt, amely egy komoly mûhely-
munkát mutatott be Hangodi Ágnes, az Or-
szágos Széchényi Könyvtár (OSZK) és
Vraukóné Lukács Ilona, a nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
munkatársa jóvoltából. A könyvtáros kollé-
gák azzal, hogy segítik a kárpátaljai magyar
iskolai könyvtárak könyvellátását, képzése-
ket szerveznek nekik, információkkal látják
el õket, valóságos missziót teljesítenek.
Vraukóné Lukács Ilona rámutatott, hogy eb-
ben a nemes munkában egyszerre van jelen
a hagyományos értékek õrzése és a modern
technikával való lépéstartás.

Bibó Istvánt egy eddig kevéssé ismert ol-
daláról, könyvtárosként ismerhettük meg
Keresztesi József jóvoltából, aki könyvet írt
a nagy huszadik századi gondolkodó könyv-
tárban eltöltött éveirõl. A mû rávilágít, hogy
Bibó éppen olyan igényes volt a kissé mo-
noton könyvfeldolgozó munkában, mint a
filozófia területén, bár az 1956 utáni meg-
torlások egy idõre derékba törték a munkás-
ságát.

Az ezt követõ elõadások szintén izgal-
mas, elmélkedésre, vitára késztetõ gondola-
tokat tartalmaztak. Ezekre biztosítékok vol-
tak az érdekes témák és a jól felkészült elõ-
adók. A Digitális „bennszülöttek” és

✒✒    Földes György

Újra a Könyvtáros Klubban



„bevándorlók”… címû vitaindító elõadás
globális kulturális és szociológiai jelensé-
gekre világított rá, részletes elemzését adva
a digitális kor problémáinak és ugyanakkor
választ keresve a kihívásokra.

Cikkem elején írtam, hogy a Könyvtáros
Klub egy kis sziget a könyvfesztivál hatal-
mas tengerében. A programok sokszínûsé-
gét jól mutatta, hogy az érdeklõdõk elõadás-
ról elõadásra cserélõdtek, tehát mindenki
megtalálhatta a szívéhez és irányultságához
közel álló témát. Az értékes irodalomról és a
mindennapi alkotó munkáról való gondol-
kodás egyaránt helyet kapott a Könyvtáros
Klub falai között. Õrizzük ezt a hagyo-
mányt, tartsunk össze mi, könyvtárosok, és
jövõre újra találkozzunk! ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. május 9

Kitüntetés

A Networkshop konferencián immár
ötödik alkalommal nyújtották át a
Hungarnet-díjat, amelyet Magyaror-
szágon élõ, kiváló teljesítményt nyúj-
tó magyar szakembernek ítél oda egy
többtagú bizottság. A kitüntetést ez-
úttal a hálózatra épülõ tartalomszol-
gáltatás területén végzett több mint
két évtizedes kiváló és úttörõ munká-
jáért a Magyar Elektronikus Könyvtár
egyik alapítója, Drótos László, az Or-
szágos Széchényi Könyvtár munka-
társa kapta.

A Föld napja alkalmából a magyar
természetvédelem legnagyobb elis-
merését, a Pro Natura Díjat kapta
meg Büki József, a Keve András 
Madártani és Természetvédelmi
Szakkönyvtár könyvtárosa a termé-
szetvédelmi kutatás támogatása, a
madárgyûrûzési adatbázis és a szak-
könyvtár fejlesztése érdekében vég-
zett munkájáért. 

Gratulálunk két kiváló 
kollégánknak!

Tárgykönyvtár

Kevin Kelly a Long Now Foundationtõl
azt veti fel, hogy a hagyományos könyv-
tárakban rendszerint vajmi kevés olyan
tudás található, amilyenre szükségünk
lehetne a civilizáció újraépítéséhez.
Ilyen tudás mondjuk az, hogy miként
kell a vasércbõl vasat csinálni. Ezért az-
tán érdemes egy speciális, még csak nem
is különösebben nagy könyvtárat létre-
hozni kimondottan erre a célra. 

Továbbgondolva, egy teljes társadal-
mi összeomlás után még csak nem is az
lenne az elsõdleges, hogy fennmaradjon
egy tízezer kötetes gyûjtemény az alap-
információkkal. Fontosabb lenne, hogy
rendelkezésünkre álljanak bizonyos
konkrét tárgyak, eszközök. Erre a célra
érdemes lenne tárgyûjteményeket vagy
ha úgy jobban tetszik: tárgykönyvtárakat
létrehozni, amelyek egyes darabjai meg-
könnyítik az újrakezdést, mivel rögtön
fel is használhatók, mások pedig meg-
könnyítik az újak elõállítását (afféle esz-
közök az eszközök készítéséhez).

(Forrás: jovokutatas.blogspot.com)




