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A XIX. Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál Könyvtáros Klubjában a zenei
könyvtárosok a zenehallgatásról szervez-
tek beszélgetést. A zenével, a zeneszerzõ
érzéseivel, zenében megfogalmazott gon-
dolataival való találkozás a zenehallga-
tásban történik meg, ami lényegesen 
különbözik a zene „hallásától”. A zene-
hallgatás odafigyelést, az idõ, a gondola-
tok rászánását jelenti, hiszen csak így jut-
hatunk el a mélyebb rétegekhez, és a 
találkozás során saját magunk érzéseihez
is. Ezért fontosnak tartjuk, hogy errõl is
essék szó: hogyan viszonyuljunk a zené-
hez, illetve a zenei könyvtárak, a könyv-
tárosok hogyan tudják ebben segíteni,
ezen az úton vezetni olvasóikat.

Beszélgetõpartnerünk volt Papp Már-
ta Szabolcsi-díjas zenetörténész, Banda
Ádám hegedûmûvész, a Hubay–Szigeti,
illetve a Flesch Károly Nemzetközi
Hegedûverseny elsõ helyezettje, a Márci-
usi Ifjak és a Junior Prima Primissima díj
birtokosa, Hasznosné Kiss Katalin osz-
tályvezetõ (Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár – FSZEK – zenei gyûjtemény), a be-
szélgetés moderátora, és Sárközi Andrea
osztályvezetõ (Országos Idegennyelvû
Könyvtár – OIK – zenei gyûjtemény).

Kiss Katalin röviden összefoglalta,
hogy milyen út vezetett a mai zenehall-
gatási lehetõségekhez. A zenei gyûjtemé-
nyek alakulása idején – az 1960-as évek
második felétõl kezdõdõen – az emberek
szinte sorba álltak a zenei gyûjtemények-

ben, hogy zenét hallgathassanak. Így volt
ez a megalapozott, igényes hangzó-
anyaggal rendelkezõ FSZEK zenei gyûj-
teményében is. Majd a technikai eszkö-
zök egyre szélesebb elérhetõségével az
emberek otthonában is lehetõvé vált a ze-
nehallgatás: lemezjátszót vagy magnót
egyre több család tudott vásárolni. A ze-
nei gyûjtemények jelentõs bevételhez ju-
tottak, fõleg az akkor beszerezhetetlen
ritkaságok lemásolásával. Közben lassan
kialakultak az otthoni gyûjtemények, és
néhány nagyobb magángyûjtemény is.
Ma a szerzõi jogok a másolást is szigorú-
an tiltják.

Napjainkat az internetrõl való letöltés
jellemzi, a fiatalok a „tuc-tuc” zenéket
töltik le a legnagyobb mennyiségben. Ezt
azzal is magyarázhatjuk, hogy a felnö-
vekvõ új generáció nem vagy csak nehe-
zen tud különbséget tenni a „jó” és a
„rossz” zene között.

Banda Ádámról sokan tudják, hogy
fiatal muzsikus létére már nagy gyûjte-
ménye van különféle felvételekbõl. 
Milyen gyûjtõi szempontok vezetik õt? 
Hogyan látja õ a színpadról a mai hang-
verseny-látogató közönséget? Milyen
mûveket hallgat szívesen a mai kö-
zönség?

Szerinte az emberek a hatásosabb da-
rabokat szívesebben hallgatják, szíveseb-
ben tapsolnak a közismert, népszerû mû-
veknek. Ezért õ – folyamatosan bõvítve a
repertoárját – úgy állítja össze a hangver-
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senyei mûsorát, hogy a kevésbé ismert,
önmagukban talán nem sikeres darabokat
ismert és kedvelt mûvek közé illeszti be.
Így nagyobb hatást érhet el a gyakrabban
hallott mûvekkel is, felfrissítve ezzel a
hangversenyek repertoárját. Ez számára
is fontos, hiszen megvédi õt a gyakran
játszott mûvek „elfáradásától”. Ilyen
esetben többször is azt érezte,
mintha elõször játszana egy
rég ismert és többször elõa-
dott darabot.

Egy másik szempontja, hogy egy elõ-
adótól a lehetõ legtöbb felvételt össze-
gyûjti. Ez legtöbbször nem hegedû-, ha-
nem zongora- vagy zenekari felvétel,
ilyeneket hallgat a legtöbbet. Kedvenc
mûvészei között említi Richtert és
Gilelst. Igen érdekes számára egy elõ-
adónak a különbözõ életkorából, illetve

mûvészi fejlõdé-
sének különbö-
zõ szakaszaiból
származó felvéte-
leit összeha-
sonlítani. Ugyan-
akkor lehetséges
– akár jelentõs –
különbség is az
egy-két nap elté-
réssel felvett
anyagok között is.

A rögzített zenei
anyagok közül egy-

értelmûen a hang-
versenyfelvéte-
leket részesíti
elõnyben: a hang-
verseny légköre

különleges többletet ad, a lé-
nyeg ott történik meg. A hangversenyfel-
vételt, illetve a stúdiófelvételt támogatók
között két szélsõséges tábor alakult ki.
Glenn Gould fiatalon abbahagyta a kon-
certezést, szerinte igazán csak a négy fal
között lehet zenét hallgatni – és valóban
kiváló felvételt is stúdiókörülmények kö-
zött lehet készíteni. Szvjatoszlav Richter
az ellenkezõjét vallotta: a hangversenyek
légköre inspirálta õt, a stúdiófelvételt nem
szerette.

Kiss Katalin feltette a kérdést, hogy a
zenei ízlés formálásában milyen szerepet
játszhat a zenei szerkesztõ. Papp Márta
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A hangverse-
nyeken, úgy látja,
egyre kevesebb a
fiatal, és kevés a nem-muzsikus hallgató
is. Úgy gondolja, hogy az otthoni, a négy
fal közti zenehallgatás is inkább az idõ-
sebb korosztály tagjaira jellemzõ.

A gyûjtés legfontosabb szempontja-
ként emelte ki, hogy elsõsorban nem a ki-
adott, a kapható, hanem a még meg nem
jelent felvételeket keresi. Ez nehéz, 
hiszen ilyenek leginkább magángyûjte-
ményekben, privát felvételek között talál-
hatók meg. Ugyanígy gyûjti a „kimenõ”
felvételeket, olyan analóg hanganyagot,
amelybõl nem készült CD-változat. Ilye-
nek egyébként lehetnek a könyvtárak LP-
anyagában is.



véleménye szerint jó zenékkel jó mûsort
kell csinálni. Mintegy nyolc éve kezdtek
el a Bartók Rádióban egy új mûsort: egy
mûbõl készült különbözõ felvételeket ha-
sonlítanak össze meghívott vendégekkel.
Többféle elõadás egymás utáni lejátszása
igazi rádiós mûfaj, hiszen ez az életben
nem valósítható meg. Nagy visszhangot
váltott ki a mûsor, sok pozitív visszajel-
zést kaptak. Sokan írtak olyanok is, akik
addig háttérként hallgattak zenét: most
oda kellett figyelniük a különbözõ elõ-
adásokra.

Richter 1954-tõl kezdve szinte éven-
ként hangversenyzett Magyarországon,
errõl írt is egy könyvet, amely szintén so-
kak számára jelentett indíttatást a zene-
hallgatásra. (Papp Márta [szerk.]:
Szvjatoszlav Richter: tanulmányok, Bp.,
Uzsgorod, Zenemûkiadó, Kárpáti K.,
cop. 1976.) Õ is azt tapasztalta, hogy fõ-
leg az idõsebb korosztály érdeklõdik a
hangversenyek iránt.

Ha az olvasási szokásokat és ezek
változásait nézzük, mondta Kiss Katalin,
akkor azt látjuk, hogy a könyvtárban jól
mérhetõk ezek, illetve a változásokban a
könyvtárnak is szerepe van. Ugyanígy
megfigyelhetjük ezt a zenehallgatás te-
rén is.

Hogyan változtak a kölcsönzési
szempontok, miért kölcsönöznek az em-
berek komolyzenét? Erre Sárközi Andrea
próbált választ találni. Az OIK szakfel-
adatot ellátó könyvtár, nagyjából ötezer
CD-t találhatunk a gyûjteményében.
Ezek között összkiadások és különbözõ
mûfajú zenék is fellelhetõk, csak igényes
zenét gyûjtenek. Véleménye szerint a fia-
talok is eljuttathatók a komolyzene szere-
tetéhez. Olvasóik egy része a zenei tanul-
mányaihoz szükséges kötelezõ anyagot

hallgatja, sokan partitúrával. Vannak,
akik meghatározott elõadót keresnek, így
válogatnak a mûvek között is. Az olvasók
ajánlatait deziderátaként gyûjtik, és lehe-
tõség szerint be is szerzik. Fontosnak
tartja, hogy egy-egy korszak zenéje több-
féle elõadásban is megtalálható legyen.
Gyakran keresnek egyházi mûveket is.
Az elmúlt másfél–két évben megfigyel-
hetõ újabb olvasói igény, hogy hangver-
seny, operaelõadás elõtt keresik a mûso-
ron szereplõ mûveket, elõzetes ismerke-
dés, meghallgatás céljából.

A könyvtár honlapja és azon belül a
zenei alportálja lehetõséget és segítséget
ad a különbözõ nyelvek kapcsán a nyelv-
tanulás mellett az egyes népek zenéjével,
népzenéjével való megismerkedésre is
(http://www.oik.hu/web/zenemutar/rol-
unk), bizonyos szubkultúrákhoz tartozó
zenemûvek keresésére is volt már példa.

Tanácsot adnak az egyes ünnepek,
ünnepkörök megünnepléséhez, a megfe-
lelõ zene kiválasztásához.

A zenehallgatásban megfigyelhetjük
a szakmai és a nem szakmai közönség
szokásainak és céljainak különbségét: 
a szakmai közönség másképp hallgatja a
zenét.

Sokan kérdezik, hogy a különbözõ
felvételek közül melyik a „jó”. Erre igen
nehéz válaszolni, hiszen sokféle szem-
pontot kell figyelembe vennünk, és igen
fontos az ízlés meghatározó szerepe is. 
A hallásunk biológiailag adott, a zene-
hallgatáskor azonban koncentráltan, az
értelemmel és a lelkünkkel is figyelünk.

Kiss Katalin a következõ kérdésekkel
a közönséghez fordult: Mit tehetnek a ze-
nei gyûjtemények a zenehallgatás élõbbé
válásáért? Nehézséget okoz-e, hogy sok-
szor elkülönülnek a zenei gyûjtemények
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a könyvtárakban? A szerzõi jogok szigo-
rú védelme is problémát jelenthet, hiszen
ez a közösségi zenehallgatást erõsen kor-
látozza.

Bojti János (Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem Hangtára) szerint semmit
nem tehetünk, azzal tudunk csak elérni
valamit, aki betér a könyvtárba. Elmesél-
te pályája egyik meghatározó élményét:
egy olvasó a „világon a legszebb zenét”
kérte tõle. Rövid gondolkodás után Mo-
zart G-dúr zongoraversenyének (K. 453)
2. tételét tette fel. Az olvasó meghallgat-
ta, látszólag elégedetten elment, de nem
jött vissza többet. 

A jó zene ajánlásában látja a lehetõsé-
get, ami leginkább a személyes kapcsola-
tokon keresztül érvényesülhet.

Mender Tiborné, az OIK fõigazgatója
vitatkozott az elõtte szólóval. Az OIK-
ban nem válik el fizikailag a zenemûtár,
így a könyvtárba betérõ olvasó könnyen
megtalálja azt is. Rendszeresen szervez-
nek ingyenes komolyzenei és dzsessz-
hangversenyeket, amelyeknek nagy a 
látogatottsága: elõfordul, hogy nem min-
denki fér be a terembe. Rendhagyó ének-
órákat is tartanak náluk, nagy sikere volt
például a kosztümösen elõadott Varázs-
fuvola-keresztmetszetnek.

Nagy a közszolgálati média felelõssé-
ge: a komolyzenei eseményeknek, külö-
nösen a versenyeknek és azok résztvevõ-
inek megismertetése fontos feladatuk
lenne. Egy friss élményére utalt: épp ak-
kor voltak Varsóban, amikor a Chopin
Zongoraverseny zajlott, s a résztvevõk
igen népszerûek voltak a televízió közve-
títésének köszönhetõen. Emlékeztetett
ugyanakkor a hosszú évekkel ezelõtt ná-
lunk is lezajlott karmesterversenyekre,
amelyek sok rajongót és szimpatizánst

szereztek mind a versenyzõknek, mind a
komolyzenének. Jó lenne, ha ez ma is így
lehetne.

A szerzõi jogdíjak komoly pénzt igé-
nyelnek, ezt rendszeresen fizeti a könyv-
tár. Néhány támogatójuk pénzadománya
sokat segít ebben. Ezzel együtt például a
kortárs zene hallgatottsága, ismertsége
visszaszorul.

Kiss Katalin elmondta, hogy a
FSZEK zenei gyûjteményében fontos
szempont, hogyan mutassák meg az állo-
mányt az olvasóknak. Ehhez a személyes
jelenlét mellett kihasználják az internet
lehetõségeit: blogot, levelezõlistát mû-
ködtetnek. Fontos szerepet játszik a nép-
zenei alportál, amely segítséget nyújt és
eligazít a világ népeinek zenéjében és a
világzenében is (http://nepzenetar.fszek.
hu/index.php/Kezdõlap).

A portált több korcsoport is használja.
Az egyetemisták már kialakult véle-
ménnyel rendelkeznek, amelyet nehéz
megváltoztatni. A gyûjtemény megismer-
tetésének egyik hatásos módja, ha a fiata-
lok egymásnak ajánlják. Ha „divatossá”
teszik a zenehallgatást, akkor jobb ered-
ményeket érhetnek el.

Tapasztalataik alapján sok gyerekcso-
port látogatja a könyvtárat. Ez fontos jel-
zés, hiszen azt jelenti, hogy a gyerekek-
nek szükségük van a zenére. Legyen ott a
zene a mindennapjaikban!

A kisebbeknek a mozgásos progra-
mok a legjobbak. Bevált program a zenei
családos nap, amelyen általában száz-
százötven ember vesz részt, a kicsik és a
szüleik is. Van a zenei gyûjteménynek
egy saját kórusa is, amely hathetenként
tart próbát, összejövetelt.

Sokféle módon próbálják a jó zenét
megismertetni az emberekkel, ez a mai
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világban azért is nehéz, mert sokféle for-
rásból hangzik a zene, de nem mind-
egyikbõl hallhatunk „jó” zenét.

Liszka Zsuzsa (FSZEK, zenei gyûjte-
mény) beszélt egy mostanában kezdõdött
újfajta programról: a zene és a társmûvé-
szetek összekapcsolásáról. Ilyen az iro-
dalom és a zene együttes megszólalása
egy mûsorban, vagy muzsikusok másfaj-
ta mûvészeti tevékenységének a bemuta-
tása. 

A miskolci Egressy Béni Zeneiskolá-
ból Benkõ Csabánénak az a véleménye,
hogy ez a kor nem kedvez a zenehallga-
tásnak, a csöndnek. Az oktatási rendszer
sem alkalmas zeneértõ emberek nevelé-
sére, arra, hogy megtanítsa a gyerekeket
a zenehallgatásra. Sajnos hiányzik ez a
közeg. Miskolcon tizenöt évig mûködött
az Új Zenei Mûhely az UMZE mintájára.
Ma már nem lehetne elindítani.

Milyen zenével lehet megnyerni a fia-
talokat? Szerinte a jazz alkalmas erre. 
Õ is szereti ezt a zenét, nagy gyûjtemé-
nye van belõle. Az irodalom esetében so-
kan azt gondolják, hogy a krimiolvasókat
el lehet vezetni a klasszikus irodalomig.
Véleménye szerint a klasszikus zenénél a
jazz, a dzsesszes stílus bevonása hasznos 
lehet.

A jelenlegi zenei könyvtárosok nehéz
helyzetben vannak, fõleg az általános
szemlélet miatt. Sok helyen a zenemûtá-
rat a médiatárral vagy a gyerekrészleggel
vonják össze, és ez gyengíti a zenei gyûj-
temények erejét. Ne adjuk fel! – biztatta
a jelenlévõket.

A szekszárdi Béres Éva hasonló véle-
ményen volt. A saját példájaként említet-
te, hogy náluk a zene világnapján a város
szinte minden iskolája rövid mûsort ad a
fõtéren. Ez igen népszerû, élményt nyúj-

tó esemény, sok látogatót vonz, és ismer-
tebbé teszi a komolyzenét.

Sárközi Andrea úgy látja, hogy fontos
az interneten való megjelenés. Az egyik
fontos irány lehetne a digitalizálás, elekt-
ronikus zenei gyûjtemények létrehozása,
mûködtetése. Hiányolta a pedagógia in-
tézmények és a könyvtárak szorosabb
kapcsolatát. Véleménye szerint az iskolák
legtöbbször idõhiányra panaszkodnak, ez
azonban megoldható.

Kiss Katalin saját élményét mesélte
el: a Zenés vándorút elnevezésû prog-
ramsorozatuk után az egyik anyuka 
e-mailben írta meg neki, hogy a zenei
programok nagyban hozzájárultak ahhoz,
hogy gyermeke nyitottabb, érzékenyebb
lett. Kapcsolatban állnak egy pszichiát-
riai intézménnyel is, és tapasztalataik
szerint a páciensekre igen jótékonyan
hatnak a zeneterápiás foglalkozások.

Ezen a ponton sajnos lejárt a beszél-
getésre fordítható idõnk. A közönségnek
és a beszélgetõpartnereknek a felvetett
kérdések, elmesélt élmények és példák
újabb impulzusokat, gondolatokat adtak,
ezért szándékaink szerint a témával egy
következõ alkalommal ismét foglalko-
zunk. ■
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Az Amerikai Egyesült Államokban a
nemzeti könyvtári hetet, amelyet az
American Library Associaton (ALA) tá-
mogat, 1958 óta minden évben megren-
dezik. Évente más-más téma kerül a kö-
zéppontba: 1958-ban a Wake Up and
Read!, míg idén a Libraries Work
Because We Do! volt a mottó.  E rendez-
vénysorozat kapcsán 2012. április 14-én
elõször rendezte meg a könyvtárosok
napját az ELTE Egyetemi Könyvtár. 
A szakmai bemutatókon az intézmény
múltja és jelene, szolgáltatásai és gyûjte-
ménye iránt érdeklõdõ, társintézmények-
ben dolgozó kollégák és családtagjaik
vettek részt.

Az Egyetemi Könyvtárban tavaly le-
zajlott TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-2010-
0021 „Tudásdepó-Expressz” – Az ELTE
könyvtári rendszerének komplex fejlesz-
tése a könyvtárhasználat megkönnyítése
érdekében címû pályázat rendezvényei
megmutatták, hogy igen nagy az érdeklõ-
dés a könyvtár nem hagyományos szol-
gáltatásai és tevékenységei iránt. 
A könyvtárosok napja a társintézmé-
nyekben vagy szakmai szervezetekben
dolgozó kollégákkal kívánta megismer-
tetni a nagy múltú Egyetemi Könyvtárt,
vázolva a nálunk folyó projekteket, az in-
tézmény lehetõségeit és céljait.

Az elõzetesen regisztrált kollégákat
Kálóczi Katalin köszöntötte a könyvtár
dísztermében. A fõigazgató-helyettes el-
mondta, hogy a könyvtár 2011-ben ünne-
pelte fennállásának 450. évfordulóját,
amit számos rendezvényen, többek kö-
zött a teremben látható kiállítással is

megünnepeltek, azonban e nyílt napon a
könyvtárosoknak a szakmai munka hét-
köznapjait szeretnék bemutatni.

Bikádi Katalin, a közönségszolgálati
osztály vezetõje, átfogó prezentációban
vázolta az ország legrégebben mûködõ
nyilvános könyvtára történetének fõbb
állomásait, illetve az itt õrzött több mint
másfél milliós állomány fontosabb is-
mérveit. Az elõadás következõ részében
Bikádi Katalin a hangsúlyt az ELTE
Egyetemi Könyvtár eddig a szakma szá-
mára kevéssé ismert, szolgáltató könyv-
tári oldalára helyezte. Az Egyetemi
Könyvtár sokat tesz a kulturális örökség
megõrzése, védelme és szabadon hozzá-
férhetõvé tétele érdekében. Korszerû
szolgáltatásait mindenki igénybe veheti,
az egyetem hallgatóitól a dolgozókon át a
magyar és a nemzetközi tudományos kö-
zösségekig. Majd bemutatta azt is, hogy
a Ferenciek terén álló intézmény milyen
szerepet és központi feladatokat vállal 
az ELTE több mint ötven könyvtárát tö-
mörítõ Egyetemi Könyvtári Szolgálatban
(EKSZ), valamint milyen szolgáltatá-
sokat nyújtanak közösen az ELTE könyv-
tárai. 
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Könyvtárosok egymás közt
Könyvtárosok napja az ELTE Egyetemi Könyvtárban



A harmadik egységben a könyvtáro-
sok napjának résztvevõi a könyvtár kor-
szerû online szolgáltatásaival ismerked-
hettek meg, így például a több mint egy-
millió cédulát tartalmazó digitalizált
alapkatalógussal, az ULIBCA-val
(https://edit.elte.hu/ulibca), a könyvtári
hálózat összefogásában létrehozott új
portállal (http://konyvtar.elte.hu), az 
ELTE könyvtáraiban egységesen beveze-
tett integrált könyvtári rendszeren alapu-
ló, új online katalógussal (http://katalo-
gus.elte.hu), és az ELTE közoktatási 
intézményi könyvtárainak közös keresõ-
felületével (http://gimikatalogus.elte.hu). 

Bikádi Katalin az elõadásában ismer-
tette még a könyvtár és az EKSZ munká-
ját a felhasználóképzés területén, külö-
nös tekintettel az oktatók és a hallgatók
adatbázis-használatára. Az egyetem tu-
dományos eredményeinek gondozása
kapcsán kitért az ELTE könyvtárosainak
szerepére a Magyar Tudományos Mûvek
Tárának (MTMT) vonatkozásában. Végül
ízelítõt adott az Egyetemi Könyvtár 
terveibõl: milyen további katalógus- és
állománytest-digitalizálásokat tervez, 
hogyan kíván továbblépni a hazai és
nemzetközi szakmai együttmûködések, a
kulturális szakemberképzés és a minõ-
ségbiztosítás területén, valamint hogyan
szeretne újabb közösségi tereket az olva-
sók rendelkezésére bocsátani.

A bemutató után a résztvevõk három
kisebb csoportot alkotva járták végig a
könyvtár épületét. 

A restaurátormûhelyben Szalaváry
Miklós ismertette a könyvtár állomány-
védelmi programját és lehetõségeit az ál-
lomány karbantartásával és restaurálásá-
val kapcsolatban. A restaurátor elmondta,
hogy nemcsak javító, hanem megelõzõ

feladatai is vannak, például a raktárak el-
lenõrzése – idetartozik a rendszeres hõ-
és páramérés – és a könyvállomány fo-
lyamatos vizsgálata.

A vendégek megismerkedhettek a
muzeális dokumentumok tisztításának, 
a sérült lapok papíröntéssel történõ pótlá-
sának, a könyvlapok fûzésének és külön-
bözõ kötéseinek folyamatával. Végül né-
hány példát is láthattak arra, hogy a
könyvek tábláiból, gerincébõl milyen ér-
dekes, értékes régi kéziratok, töredékek
kerülnek elõ, amelyek csak a könyv szét-
bontása után láthatók.

Az intézményben õrzött muzeális ál-
lomány jelentõségére néhány kiválasztott
dokumentum bemutatásával hívta fel a fi-
gyelmet Bibor Máté könyvtáros. Miután
a résztvevõk bejárták a mûemlékraktár
látogatható részét, megismerkedtek a vit-
rinekben tematikusan elrendezett könyv-
ritkaságokkal. Az elsõ tárlóban az itt õr-
zött corvinák közül hármat állítottak ki.
Mindegyik kódexnek volt valami érde-
kessége a corvina-voltán kívül is, például
a Tertullianus-corvina Vitéz János saját
kezû jegyzeténél volt nyitva. A nyomta-
tott könyvkiadás elsõ korszakát reprezen-
táló második tárlóban helyet kapó három
õsnyomtatvány közül a Hess-féle Chro-
nica Hungarorum sokaknak ismerõs volt.
A harmadik vitrinben a könyvtár magyar
nyelvû kézirataiból kaptak ízelítõt a
könyvtárosok napjának résztvevõi: há-
rom nyelvemlékkódex mellett Káldi
György másfél év alatt létrehozott biblia-
fordításának eredeti példánya, Mikes Ke-
lemen egy kézirata, illetve Arany János
óravázlata volt kiállítva. 

A könyvtár digitalizáló mûhelyében
Cséka György digitalizálási projektveze-
tõ egy általános, a digitalizálás elveit és
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módszereit érintõ bevezetõ után ismertet-
te az Egyetemi Könyvtár digitalizálási
tervét és gyakorlatát, amely három nagy
kérdésre ad választ: mi az, amit digitali-
zálunk; hogyan digitalizálunk, azaz, mi-
lyen eszközökkel; továbbá, mi történik a
digitalizált állománnyal, hogyan szolgál-
tatjuk az így elektronikus formában elér-
hetõ dokumentumokat. 

A könyvtár célja, hogy a felbecsülhe-
tetlen értékû mûemléki dokumentum- és
kéziratállománya lehetõleg teljes egészé-
ben, digitális másolat formájában hozzá-
férhetõvé váljon a kutatók és a nagykö-
zönség számára. A digitalizálás emellett
az állomány védelmét is szolgálja, hiszen
a kutatók ezáltal a professzionális minõ-
ségû másolatokkal dolgozhatnak, és nem
az eredeti, akár több száz éves könyvek-
kel, kódexekkel, kéziratokkal. A projekt-
vezetõ röviden ismertette, hogy milyen
egyéb, nem a könyvtár által digitalizált
állománnyal rendelkezik az intézmény,
milyen digitalizálási projektekben vett és
vesz részt. A legfontosabb, már lezárult
projektek egyike az alapkatalógus digita-
lizálása, amelynek eredményeképpen az
interneten keresztül a világ minden tájá-
ról elérhetõ a könyvtár egyik legje-
lentõsebb katalógusa. 

A bemutató második részében a digi-
talizálás technikai részletei kerültek elõ-
térbe: milyen digitalizálási eszközök és
módok léteznek általában, melyek a pro-
fesszionális könyvdigitalizáló technikák,
és milyen eszközökkel rendelkezik a
könyvtár. Az elméleti ismertetõt Hajt-
manszki Péternek, a mûhely munkatársá-
nak digitalizálási bemutatója követte,
amelyben a látogatók mûködés közben
ismerhették meg a Zeutschel OS 12000
típusú professzionális könyvszkennert.

Az ismertetés harmadik része a digitális
állomány különbözõ tárolási, archiválási
eszközeirõl, normáiról, lehetõségeirõl
szólt, továbbá az állomány szolgáltatásá-
ról, elérhetõségérõl, érintve az ELTE
Egyetemi Könyvtári Szolgálat új portál-
ját és a fejlesztés alatt álló digitális tudás-
tárat.

A különbözõ típusú – köz-, iskolai,
szak- és felsõoktatási – könyvtárból érke-
zett kollégák számos kérdést tettek fel a
bemutatók során. A kétórás programot
követõen a résztvevõk többsége élt a kö-
tetlenebb eszmecsere lehetõségével, és a
könyvtár tanácstermében oldott beszél-
getés, kávézás közben ismerhették meg
egymás konkrét tapasztalatait. Szó esett
azokról a kihívásokról, amelyekkel a
XXI. század könyvtárosainak feltétlenül
szembe kell nézniük, illetve amelyek új
szolgáltatások bevezetését, a könyvtárak
mûködésének megújulását, változását
igénylik. 

A látogatói visszajelzések alapján az
Egyetemi Könyvtár munkatársai egyér-
telmûen sikeresnek ítélték a könyvtáro-
sok napját, s a kezdeményezést a jövõben
is szeretnék folytatni és továbbfejlesz-
teni. ■
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Április 26-án író-olvasó találkozót szer-
vezett a BME OMIKK, amelyre a szoci-
ológus házaspárt és szerzõtársakat, Kapi-
tány Gábort és Kapitány Ágnest hívtuk
meg. A vendégekkel régi és új terveikrõl,
kutatásaikról és magánéletükrõl beszél-
getett Kondor Katalin.

Hogyan fogalmazzuk meg, mivel jel-
képezzük magyarságunkat a mindenna-
pokban? Mit gondolunk arról, vajon
mely sportok, sportolók, írók, mûvészek,
történelmi személyiségek, termékmár-
kák, növények, állatok testesítik meg leg-
jellemzõbben hazánkat? Mely népek ro-
konszenvesek és melyek ellenszenvesek?
Egyáltalán, mitõl magyar a magyar?

Ezeket az izgalmas kérdéseket több
évtizede vizsgálja a szociológia, a szoci-
álpszichológia és az antropológia eszkö-
zeivel a kutató házaspár. Az egyik legtöb-
bet forgatott mûvük, mely a Magyarság-
szimbólumok címet viseli, empirikus ku-
tatások nagy elméleti háttérrel, olvasmá-
nyosan tálalt szintézise. A kötet harma-
dik, bõvített kiadásának sikere is jelzi,
hogy nemcsak a szakemberek, hanem a
szélesebb olvasóközönség is érdeklõdés-

sel fordult a témához, amelynek aktuali-
tása nem csökkent az elmúlt évek során
sem.

A beszélgetés során több kérdésre is
kitértek a szerzõk. Elõször is kiemelték,
hogy egy hosszú idõt igénybe vevõ kuta-
tás nem képzelhetõ el a szakirodalom le-
hetõ legteljesebb megismerése nélkül,
ami rengeteg idõt és energiát követel.
Másodszor azt is fontosnak tartották
megemlíteni, hogy nem ideologikus mó-
don, hanem pragmatikusan vizsgálták a
különféle szimbólumcsoportokat és azok
használatát. Az empirikus kutatási adatok
gerincét egyébként egy 1997-ben ezer
fõs országos reprezentatív mintán végzett
kérdõíves felmérés jelentette. 

A kutatók nagyon lényegesnek talál-
ták, hogy egy adott identitást és a hozzá
kapcsolódó jelképek használatát ne vala-
miféle változatlan dolognak képzeljük el.
Megfigyelhetõ például, hogy az utóbbi
idõben a paraszti szimbolika „nemzeti cé-
lú” használatát kezdi felváltani a nemesi:
régebben sokan, köztük városi értelmisé-
giek is parasztházakat vásároltak, ami
egyben a nemzeti értékekhez való kötõ-
désnek is jele volt, mára viszont gyakorib-
bá vált a kúriák megvétele. Hasonló jelen-
ség ez ahhoz, ahogyan az évtizedekkel ez-
elõtt, részben a táncház mozgalom ered-
ményeképpen felértékelõdött népi ruház-
kodást egyre gyakrabban váltja fel a Bocs-
kai mint nemzeti viselet, amely a múltban
egyértelmûen nemesi kötõdést jelzett.
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Magyarságszimbólumok
Író-olvasó találkozó a BME OMIKK-ban
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A hallgatóság kérdésére válaszolva
Kapitány Gábor rendkívül érdekes kis-
elõadást tartott arról, hogy történelmünk-
nek mely korszakai nyomták rá bélyegü-
ket önképünkre. Sajátos kettõsség figyel-
hetõ meg: már a honfoglalás idején 
feszültség volt a nomád életmódból faka-
dó individualizmus és a letelepült népek
közösségibb kultúrája között. Az egyik
legelsõ olyan trauma, amely nagy hatás-
sal volt a késõbbi identitásra és az Euró-
pával kapcsolatos reflexekre is, a Lech-
mezei vereség volt. Az Árpádok bölcs
szövetségei késõbb segítettek kijelölni a
magyarság helyét az európai népek kö-
zött. 

Mátyás kora volt a következõ fontos
állomás. Nem véletlenül tekintünk ma is

aranykorként erre az idõszakra, a magyar
folklór magja is ekkor keletkezett. A tö-
rök kor újabb polarizációt hozott: ekkor-
tól erõsödtek meg a „politikai gerinc-
telenségrõl” és a „csak azért is alap-
állásról”, szóló vélemények. A kora 
kapitalista idõszak modernizációs kísér-
letei az európai felzárkózást tûzték ki 
célul. Ilyen például a hajdú- és bányavá-
rosok felemelkedése, majd késõbb a re-
formkori agrárpolitika. Ezek ugyan – a
két háború közötti klebelsbergi kultúrpo-
litikával és a „Kert-Magyarország” gon-
dolatával együtt – kudarcot vallottak, ez
azonban nem annyira pesszimizmust, in-
kább szkepticizmust eredményezett. Ez
utóbbi gondolat már egy újabb, a közön-
séget is foglalkoztató kérdésre is vála-
szolt: nevezetesen, hogy igaz-e, hogy a
legpesszimistább nemzet vagyunk? A vá-
lasz erre az, hogy nem, a kutatások sze-
rint nagyjából Európa középmezõnyéhez
tartozunk, a franciák közelében vagyunk. 

Végezetül a globalizáció veszélyeire,
a nemzeti kultúrák eltûnésének lehetõsé-
gére terelõdött a szó. A kutatók optimis-
ták e téren: eszerint jól megfigyelhetõ 
a globalizációval ellentétes tendencia, 
a lokális-nemzeti kultúrák felértékelõdé-
se is. ■

A program a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósult meg

(www.nka.hu)
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1946-ban Szegeden az egyetemi építke-
zések miatt áthelyezték Kolozsvári Már-
ton és György Szent György-szobrát. Az
ünnepségen jelen volt Rédei László ma-
tematikaprofesszor, az absztrakt algebra
jeles képviselõje, és odaszólt a mellette
állóhoz: „Én mindig tudtam, hogy Szent-
Györgyi Albert nagy ember, de miért kel-
lett neki lovas szobrot állítani?”

Ehhez hasonló történetek sokaságát
olvashatjuk Beck Mihály könyvében,
amely a tudomány és a humor kapcsola-
tát tárgyalja, és bátran ajánlható bárki-
nek, aki a tudomány mûködésének ke-
vésbé ismert – vicces – oldalára kíváncsi,
vagy egyszerûen csak szórakoztató mû-
vet akar olvasni. Az örökifjú szerzõvel,
aki „civilben” a fizikai kémia, a reak-
ciókinetika és a koordinációs kémia terüle-
tén végzett jeles kutatásokat, április 12-én
találkozhattak az olvasók a BME
OMIKK folyóirat-olvasójában. Beck Mi-
hály személye a példa arra, hogy a tudó-
sok egyáltalán nem mosolytalan, állan-
dóan magasröptû kérdéseken töprengõ
emberek. Sokszor nevethetnek a legkü-
lönbözõbb dolgokon: anekdotákon, ame-
lyek kollégákról vagy diákokról szólnak;
humoros tévedéseken vagy tudományos
díjakon; bolondos találmányokon vagy
azokon az erõfeszítéseken, amelyek a tu-
dományos szamárlétra gyorsabb megmá-
szásával kecsegtetnek, nem mindig tisz-
tességes eszközökkel. A kutató egyete-
mista kora óta érdeklõdik a téma iránt, és
a tavalyelõtt napvilágot látott mûvét mu-
tatta be az érdeklõdõknek.

A könyv enciklopédikus módon tár-
gyal minden olyan területet, amely vala-

milyen formában a humorral és tudo-
mánnyal kapcsolatos. A humor termé-
szetrajzáról szóló fejezetben elméleti
kérdésekrõl, valamint a tudomány humo-
rának válfajairól olvashatunk, amelyek-
nek egyike az anekdota. A fenti anekdota
szórakozott professzora nincs egyedül:
egy bécsi konferencián elõadó svéd tudós
például az akkor még újdonságnak szá-
mító fénymutatóba beszélt, és bosszan-
kodva jegyezte meg: „it is out of order.”
(Ez nem mûködik – a szerk.) A közvetle-
nül utána következõ osztrák elõadó pedig
a mikrofonnal próbálta megmutatni a ve-
títõvásznon megjelenõ lényeges pontot,
természetesen sikertelenül. Van, amikor
persze a tudós kifejezetten a vicc kedvé-
ért publikál. Ilyen volt, amikor egy Wolff
nevû szerzõ a házi tücsök ciripelési frek-
venciája és a hõmérséklet között össze-
függésrõl írt, és ezért a tücskök hõmér-
sékleti érzékelõkként való alkalmazását
javasolta, sõt közölte, hogy már létre is
hozott egy vállalkozást a tücskök te-
nyésztésére és a bonyolult berendezés
gyártására. 
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Elõfordulhat, egy ugratás, viccnek
szánt ötlet túllõ a célon: például, amikor
a derék würzburgi professzort, a XVIII.
század derekán élt Johann Beringert tré-
fálták meg kollégái és diákjai azért, mert
õ a bibliai tanításokat a természettudo-
mányokban szó szerint értelmezte – és
fellengzõs, nagyképû módon védte is.
Mivel fosszíliákat gyûjtött, két kollégája
kövekbe faragott különféle „megkövese-
dett” állatokat, majd úgy rejtették el azo-
kat, hogy Beringer biztosan megtalálja
õket. A dolog ellenkezõ hatást váltott ki a
tudósban, aki éppen hogy teóriái bizonyí-
tékait látta a leletekben, és még akkor
sem fogott gyanút, amikor „megkövese-
dett” héber és arab írásjeleket vagy Jeho-
va nevét lelte meg. Csak akkor döbbent
rá a csalásra, amikor saját megkövült alá-
írása is elõkerült. A botrányos eset ered-
ményeképpen mindhárom tanárnak meg
kellett válnia tanári székétõl. 

A múlt század talán leghíresebb ugra-
tása szintén olyan viharokat kavart, ame-
lyeket kitalálója nem láthatott elõre. Alan
Sokal, a New York-i Egyetem fiatal fizi-
kusa 1996-ban a Social Text címû jelen-
tõs posztmodern kritikai folyóiratban
cikket közölt A határok áttörése: arccal a
kvantumgravitáció transzformatív her-
meneutikája felé címmel. Ebben a poszt-
modern filozófusok krémjét idézve „bi-
zonyítja”, hogy a természettudományos
törvények mindössze társadalmi konst-
rukciók, sõt, a valóság lényegében nem
létezik. A cikket a szerkesztõk – akik a
szerzõ okfejtését bevallottan nem értették
– lelkes üdvözléssel közölték, de nem
sokkal késõbb Sokal egy másik lapban
leleplezte, hogy írása pusztán paródia.
Az eseményt követõ polémia a termé-
szet- és társadalomtudományok ismeret-

elméleti kérdéseirõl – amelyet általában
„tudományháborúk” néven említenek –
könyvtárakat betöltõ irodalmat eredmé-
nyezett. 

E folyóirat szerkesztõsége pedig
megkapta az Ignobel-díjat, amellyel a
tréfás tudományos díjak témaköréhez ér-
keztünk. E díjat azok kapják, akik vala-
milyen furcsa, vicces, értelmetlen vagy
legalább is annak tûnõ kutatást folytat-
nak. Beck Mihály ezekrõl is ír, olvasha-
tunk a Darwin-, a Pigasus- vagy a Golden
Fleece-díjról is, mint ahogyan az egyete-
mi diákok és tanárok szórakoztatására
készült lapokról, mint például a Kémcsõ-
kefe, a Retorta Sziporka, a Vicinális Du-
góhúzó vagy a Megfagyott Muzsikus. Az
egyetemi vizsgák feszült szituációi szin-
tén sok humoros történet alapjául szol-
gálnak.

A könyv külön fejezete foglalkozik a
vicces találmányok, szabadalmak humo-
rával. A kocka alakú teniszlabda vagy az
ivás sebességét mérõ bögre nem hiányoz-
hat egyetlen háztartásból sem! A perpe-
tuum mobile már komolyabb dolog,
hosszasan olvashatunk róla a világmeg-
váltó alternatív energiatermelõ berende-
zésekkel együtt. 

Beck Mihály könyve és a vele való
beszélgetés meggyõzhet mindenkit arról,
hogy a tudomány egyáltalán nem unal-
mas dolog. Ha netán olyan mûvekkel
vagy tudományos problémákkal találko-
zunk, ahol könnyen elveszítjük a fonalat,
jusson eszünkbe ez! ■

A program a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósult meg (www.nka.hu)

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. május14



Rejtélyes dolog, hogyan lesz valakibõl
olvasó. Sokak szerint fontos a családi
környezet: „Ha sok könyv veszi körül a
gyereket, biztos, hogy maga is olvasó fel-
nõtt lesz.” Mások az iskolai olvasástaní-
tásban látják a megoldást: „Ha ügyes a
tanító néni és jó módszert használ, akkor
nem lesz gondja a diáknak a betûzéssel.”
Akiknek a könyvtár volt az elsõ kapcso-
latuk a könyvekkel, azok a figyelmes
könyvtáros kiváló könyvajánlásaira hív-
ják fel a figyelmet. Azt gondolom, mind-
egyiküknek igazuk van, a magam részé-
rõl hozzátenném: kutatások bizonyítják,
hogy akinek meséltek vagy mesét olvas-
tak gyerekkorában, az nagyobb valószí-
nûséggel fordul maga is a könyvek felé
késõbb – írja Pompor Zoltán.

A mesék az emberi élet alapvetõ kér-
déseire keresik a választ, a mesélõ ember
a közösség számára újra meg újra megfo-
galmazza ezeket az alapkérdéseket, hogy
aztán a hallgatóság a maga módján, a lel-
kében, válaszoljon rájuk. A valóság és a
fantázia elemeibõl keveredõ hagyomá-
nyos és mai mesék segítenek eligazodni
az élet útvesztõjében, a boldog mesei vég
megnyugvással tölt el bennünket. Bár-
mennyi próbát kell is kiállnia a hõsnek,
ha bátor és a szíve tiszta, akkor legyõzhe-
ti a gonoszt és elnyerheti jutalmát. 

A komoly tartalom mellett azonban a
mese remek szórakozás is: a mesélõ és 
a mesehallgató közös vándorútja a kép-
zelet birodalmában. Családi körben ol-
vasni, mesélni mesét mindig különleges,
meghitt pillanat: szülõ és gyermek közös

kalandja a már jól ismert vagy a még is-
meretlen mesevilágban. Aki már egyszer
megtapasztalta a mesélés varázsát, biz-
tos, hogy újra meg újra vágyik erre a kö-
zösségre.

Persze mesélni nem könnyû, nem
mindenki tud ösztönösen mesét mondani,
abban viszont biztos vagyok, hogy sokan
vagyunk olyanok, akik felnõtt fejjel sem
felejtettük el, milyen volt gyermeknek
lenni. A meséléshez vezetõ elsõ lépés: új-
ra felfedezni magunkban az elveszettnek
hitt gyermeket, gyermekit. Utána már
csak el kell szánnunk magunkat arra,
hogy meséljünk, a többi magától jön. Ha
eldöntöttük, hogy nekünk és gyerme-
künknek egyaránt szükségünk van a 
mesére, akkor a következõ lépés a meg-
felelõ mese kiválasztása és a mesélés kö-
rülményeinek a megteremtése. Jó, ha 
a mesélés megszokássá válik, ha rituáléja
lesz – minél többször ismétlõdik, annál
inkább várjuk.

Ez pedig már mind tanulható, fej-
leszthetõ, gazdagítható.

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
2010-ben indította el a TÁMOP-3.2.4.
pályázati projektet, melynek célja az
élethosszig tartó tanulás támogatása az
olvasáskultúra és a könyvtárhasználók
képzésének segítségével.

A könyvtár arra vállalkozott, hogy ti-
zenöt elõadás keretében megismertesse a
mesék és a mesélés világát – a felnõttek-
kel. Szakértõ elõadók tartottak elõadáso-
kat, beszélgettek a közönséggel (óvónõk-
kel, tanítónõkkel, szülõkkel és nagyszü-
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lõkkel) arról, hogy mi a mese, miért, mit
és hogyan meséljünk. Akik hónapról-hó-
napra ellátogattak programjainkra, nem
mentek haza üres kézzel. Azon munkál-
kodtunk, hogy minden alkalomról né-
hány jó ötletet, mesét vagy töprengésre
késztetõ gondolatot magukkal vigyenek
a résztvevõk, hogy beszélgetni kezdjünk
a mesélésrõl, jó és szép gyermekköny-
vekrõl, olvasóvá nevelésrõl és nevelõ-
désrõl.

Miért kell a gyerekeknek a mese?
Mert esélyt ad az önazonosság kialakítá-
sára, megoldást kínál az élet problémáira,
az egység, összetartozás élményét nyújt-
ja, megmutatja, hogy minden rendbe
hozható.

A másfél év alatt nyomon követhettük
a mese életútját, születésétõl az átörökí-
tésig – a mai, modern mesékig.

Gombos Péter tolmácsolásában meg-
tudhattuk, milyen régrõl eredeztetik a
mesét. Hol találták az elsõ írásos doku-
mentumot, kik mesélték, ki volt a hallga-
tóság, mirõl mesélhettek háromezer év-
vel ezelõtt, és mirõl szólnak a mesék ma.
Végigkísérhettük a mese útját, közben ta-
lálkoztunk a testvérekkel, rokonokkal
(monda, rege, legenda, mítosz). Számta-
lan ismert és ismeretlen gyûjtõrõl hall-
hattunk itthonról és külföldrõl. Megtud-
tuk, hogyan gyûjtöttek a Grimm testvé-
rek, és Benedek apó miként változtatta át
a történeteket, hogy a gyerekeknek mesét
varázsoljon.

Bemutatta a mesetípusokat is: a tün-
dérmeséket, az állatmeséket, a csalimesé-
ket. Elmondta, hogy a modern mese a
klasszikus mese elemeibõl építkezik, de
azokat szokatlan sorrendbe állítja. Az
elõadást népmesei, mûmesei részletekkel
is színesítette. Megidézte Lázár Ervint; a

modern mese egyik példája pedig Galla
Miklós meséje volt. Aesopus, La Fon-
taine, Romhányi, Hajnóczy Péter meséi-
vel mutatta meg a mese saját korához va-
ló kapcsolódását. A közönségnek nagyon
tetszett a mese személyi igazolványáról
(neve, szülei, lakcíme stb.) szóló rész is.

Kovács Marianna mesemondó felnõt-
teknek szóló horvát mesével indította
elõadását, melynek ízes nyelvezete, szó-
fordulatai, csipkelõdõ humora a népmese
világába röpítette a hallgatóságot. A nép-
mese szájról szájra szállt, a mesemondók
hozzátettek, itt-ott elvettek belõle, min-
dig az alkalomhoz illõen, ezért több vál-
tozatban él.

A gyógyító mese: Pápes Éva

A népmesét használjuk terápiás, gyógyí-
tó mesének – mondta Pápes Éva, aki be-
vezetésként mesélt a Paloznakon létreho-
zott Meseterápia Központról.

A mese szimbólumairól, a szimbólu-
mok vizsgálatairól és vizsgálóiról hall-
hattunk nagyon érdekes és értékes elõ-
adást. A mese felépítése a rend világához
tartozik, keverednek benne a köznapi és a
természetfeletti személyek, dolgok és
cselekedetek. A mesehõs – több próbaté-
telen keresztül, titkos beavatás útján – a
felbontott rend visszaállítására törekszik,
ami különbözõ segítõkkel a mese végére
sikerül is.

Az elõadás végén meseterápiás gya-
korlaton vettünk részt. Ehhez a csillag-
szemû juhász meséjét hívtuk segítségül.
Elõször kedvenc mesefiguránkat válasz-
tottuk meg, majd a segítõjét, aki lehetett
mesebeli vagy valós személy, figura. Ab-
ban a pillanatban, hogy megneveztük
õket, már mindenki a mesében élt. Egy
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jelenetet is választottunk magunknak.
Természetesen minden döntést egy kér-
dés elõzött meg, amit a terapeuta, az elõ-
adó tett fel: Melyik a kedvenc mesefigu-
rád? Kit választanál? És minden alka-
lommal elmondtuk, miért pont arra a sze-
mélyre vagy jelenetre esett a választá-
sunk.

A szöveg és az illusztráció: 
Sándor Csilla Mária

Az illusztrátor a képek erejével élve dol-
gozik, melyek üzeneteket hordoznak,
gyökerei lehetnek a gondolkodásnak. 
A kép és az írott anyag közötti kapcsolat-
ban számos újítás indult el formai és tar-
talmi szempontból egyaránt. A mûvészi
illusztráció hatásosabb, a realisztikus áb-
rázolás már nem annyira elfogadott –
tudtuk meg.

Nem könnyû eligazodni és megfelelõt
ajánlani a növekvõ kínálatból. Szerencsé-
re egyre szebb és jobb minõségû, kivite-
lû könyvek készülnek.

A (jó) illusztráció kritériumai: Nem
csupán képkészítés, pontos és határozott
céllal alkotják. Figyelembe veszi a szö-
veg szerkezetét. Kölcsönös játék van 
szöveg és kép között.

Milyen könyvet érdemes a gyerek ke-
zébe adni? Bemutatókönyvet? Az szótár-
szerû, nincs elbeszélõ történet benne. Ke-
vés szöveggel mesélõt, amiben a kép és a
mese azonos súllyal szerepel? Kiegészítõ
képeskönyvet? Ellenpontozó képesköny-
vet, egymástól függõ képpel és szöveg-
gel?

Adjunk lehetõséget, hogy többet kéz-
be foghasson a gyermek, hiszen õ más
szempontok szerint választja ki, melyik
könyvillusztráció teszik neki, mint mi,
felnõttek…

…akik egyébként gyermeki örömmel
és rácsodálkozással vettük kézbe a bemu-
tatóba hozott ládányi könyvet.

„A mese az olvasás táltos lova”:
Nagy Attila

Nemzetünk erkölcsi felemelkedése ott
rejtõzik népmeséinkben – a jó elnyeri ju-
talmát, a rossz méltó büntetését. Sok-sok
próbatételen, lemondáson, a másik meg-
segítésén keresztül visz az út a siker felé,
a kitûzött cél felé, s közben megtanulja
az emberfia, mi az alázat, a tisztelet, a le-
mondás, a szeretet, a szolgálat, az elfoga-
dás.
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Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát
kaptunk, s nekünk fontos feladatunk e
kincsek megõrzése, továbbörökítése. 
A tarisznyába tett „hamuba sült pogácsa”
egész életre szóló útravaló, melyet a csa-
ládtól kapunk.

A mese által könnyebben eligazo-
dunk az erkölcsi szabályok között, színe-
sebbek, gazdagabbak lesznek nyelvi ki-
fejezõeszközeink, segít feloldani a fe-
szültségeket, gyógyír a léleknek.

A mesélés vizuális segédeszközei: 
Horváthné Csapucha Klára

Horváthné Csapucha Klára vizuális szak-
értõ elõadásán nem csak a füle botját, de
a keze tollát is mozdította a lelkes közön-
ség. A mesélés vizuális eszközeit napja-
inkban is alkalmazzák tanárok, óvónõk
munkájuk során, sõt, még a szülõk is ott-
hon, amikor gyermekeiknek mesélnek.
Elõadónk kiemelte a gyermeki lélek és 
a mese kapcsolatát mint fontos tényezõt a
kicsik fejlõdésében.

Hozzátette: különféle szemléltetõesz-
közök segítségével kiegészíthetjük a me-
sét, így a gyermek figyelme is az elhang-
zottakra irányul. A képi hatást fokozzák 
a meseillusztrációk, a színes rajzvilág, a
bábfigurák, a textíliából szõtt kellékek,
vagy éppen a játékszerek. Hányszor for-

dult már elõ, hogy a falra vetõdõ árnyék-
kal játszottunk és találtunk ki hozzá tör-
ténetet!

Az elõadó több, mesealkotásra alkal-
mas könyvet említett példaként, köztük a
Naphegy Kiadó gondozásában megjelent
böngészõ-sorozat köteteit). Kiváló mód-
szer a gondolkodás fejlesztésére az el-
hangzott mese folytatása, befejezése,
vagy a gyermek által rajzolt képrõl való
mesélés. A papírszínházról már sokat
hallottunk. A fadobozba zárható csoda-
szép mesekockák nem csak a kicsiket ej-
tik ámulatba! A „mese-egyetemisták”
szájtátva figyelték a Békakirály történe-
tét, és közben rácsodálkoztak a papír-
színház tili-toli technikájára.

Madár helyett ezúttal filctollat foga-
tott Horváthné Csapucha Klára a résztve-
võkkel, ugyanis „pedagógusi” utasítás
szerint rajzoltak cicát, majd kiderült, ki
mennyire kreatív akkor, amikor csak egy
kör, egy egyenest érintõ kör és egy há-
romszög található a hófehér lapon. Az
eredmény csigaverseny, sárkányrepülõ,
hóember, biciklista figura, és még sorol-
hatnánk a képzelet szüleményeit.

A mesélõ mesélõ: Berg Judit

Ez volt az a rendezvényünk, amire – az
elõadók nagy meglepõdésére is – renge-
teg kisgyereket hoztak a szülõk. Köszö-
net Berg Juditnak és az õt faggató
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Pompor Zoltánnak, hogy ötperces egyez-
tetéssel az eredeti tervüket „felülírva” a
kisebbeknek is élvezetes találkozót kerí-
tettek. A gyerekeknek Judit pályája elin-
dulásában is nagy szerep jutott. Mint
megtudtuk, elõször mesélni kezdett gye-
rekeinek (megpróbálva felidézni az édes-
apjától gyerekkorában hallott meséket),
majd leírta õket. Közben a mesék alakul-
tak, változtak, figyelve a gyerekek reak-
cióit, visszajelzéseit.

Szinte interaktív módon születnek
ezek a mesék, történetek, hiszen ha nem
köti le a mese folyamata a saját gyereke-
it, akkor nem jó, ezért változtat rajta Ju-
dit. A nagy sikerû Rumini-sorozat úgy
indult, hogy lánya, Lilla, „egeres” mesét
kért édesanyjától, és nem engedte magát
eltántorítani holmi királylányok, tündé-
rek által.

A jelenlévõk részleteket hallhattak a
kis dinó akkor még csak kéziratban meg-
lévõ kalandjaiból. Judit pedig közben fi-
gyelte a reakciókat, éreztük, „visszajel-
zéseket” gyûjt a gyerekektõl… Érdeklõd-
ve várjuk a könyv megjelenését: vajon a
tatai találkozó mit tett hozzá a dinókalan-
dokhoz?

A mesélõ mesélõ: Lackfi János

Olyan nem lehet, hogy valaki élete során
ne találkozott volna a mesével – kezdte
elõadását a mai (gyermek)irodalom
egyik jeles képviselõje, Lackfi János. Hi-
szen a történések, melyek velünk történ-

nek, a késõbbiekben mesévé alakulnak –
az emlékezet terén. Mi szeretnénk lenni a
hõsök, a sikeresek, a boldogok, ehhez ke-
ressük a mesei szerepeket. Ehhez viszont
ismernünk kell a meséket, sokat kell me-
sét hallgatnunk (szülõk, nagyszülõk kiemelt
szerepe!), majd késõbb olvasnunk is.

A mai események, szituációk is át-
emelhetõk a mese szintjére, megtalálha-
tók bennük a meseelemek.

Spontán mesélés során a felnõtteknél
így alakulhatnak ki a „Háry János-me-
sék” (mit mesélünk a haveroknak), illet-
ve a gyerekeknél a napi történéseket le-
het mesébe foglalni, akár közösen fûzve
a mese fonalát. 

Lackfi Jánosnak is elsõdleges kritiku-
sa a saját lánya, akinek elõször olvassa
fel elkészült verseit, meséit, vagy éppen a
napi történéseket fûzik össze mesévé.

Érdekes párhuzamot vont elõadónk a
mesék és a reklámok közt: a reklámok is
mesére épülnek, mindkettõ egyfajta hi-
ányt fogalmaz meg, s a sikerhez elvezetõ
utat.

Évadzáró – Véget ér a Meseegyetem:
Dienes Éva

Szakmabelieknek (könyvtárosoknak) és
a Meseegyetem törzsközönségének egy-
aránt érdekes elõadásban foglalta össze
Dienes Éva az olvasói szokásokat, a köl-
csönzés stagnálásának lehetséges okait, a
média szerepének fontosságát és befo-
lyásoló szerepét a gyerekolvasók szoká-
sainak formálódásában.

Összefoglalót hallhattunk a legérde-
kesebbnek tartott gyermekfoglalkozá-
sokról, a kapcsolati tõke fontosságáról,
az önkéntesség kiépítésének lehetséges
módjairól.
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Majd a könyvtárbejárás (rögtönzött
könyvtárismereti óra) után elindultunk az
utolsó „egyetemi” helyszínünkre, az AN-
NO könyvesboltba.

A kiadó képviselõje vázolta a könyv-
kiadás napi nehézségeit, távlati lehetõsé-
geit. Megtudtuk, hogyan indult el ez a
vállalkozás, és hogyan tud a mai gazda-
sági helyzetben is fennmaradni, ragasz-
kodva a nívós mai gyerekirodalmi mûvek
kiadásához, miért fontos részt venni
nemzetközi könyvkiállításon – legalább
látogatóként.

A könyvesbolt berendezése gyermek-
és foglalkoztatás-központú, illetve alkal-
mas író-olvasó találkozók lebonyolításá-
ra. Nemcsak vásárlásra, hanem olvasga-
tásra is csábító, gazdag program- és kiad-
ványkínálatukat, akcióikat figyelemmel
lehet kísérni, ha feliratkozunk hírlevelük-
re.

Összegzés

A sorozat kapcsán hallhattunk ismert és
ismeretlen mesegyûjtõkrõl, gyûjtemé-
nyekrõl. Ismerkedtünk a mese szerkeze-
tével, formai jellemzõivel, esztétikájával,
hasznával, megjelenítési eszközeivel.
Hallhattuk, ki mit mesél, hogyan készül a
mesekönyv, és hogyan segíthet a szakem-
ber, a könyvtáros.

Az elõadás-sorozat nagy sikernek ör-
vendett. A hallgatók a hallottak alapján
tudatosabban választanak, ajánlanak
könyvet gyermekeiknek, szülõtársaik-
nak, és bátrabban kérnek segítséget a
könyvtárban, könyvesboltban.

A Meseegyetem akkreditációja siker-
rel befejezõdött. Reméljük, hogy hama-
rosan újból útjára indíthatjuk sorozatun-
kat, esetleg kibõvített formában. ■
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Megismertük Tata „kincseit”

✒✒    Paulovics Milán

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
április 13-án konferenciát szervezett,
melynek témája Tata város természeti
kincseinek bemutatása és megóvása
volt. Szó esett a vízszabályozásról, a
tópart rendezési tervérõl, és természete-
sen a vadlibákkal az élen a védett
élõvilág is figyelmet kapott a közel
kétórás elõadássorozatban.

Tata vizeinek rendezésérõl, valamint
Mikoviny Sámuel felbecsülhetetlen
értékû munkásságáról Deák András
(Duna Múzeum) tartott elõadást.
Rávilágított az egykori vízrajz prob-
lémáira és a megoldásokra, amiket az
Esterházyak megbízásából Mikoviny
hajtott végre.

Az Által-ér és Tata vizei rehabilitá-
ciójának végrehajtásáról és terveirõl
Molnár András (Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság) beszélt. Elõadása
során rávilágított arra, hogy mennyi
energiát fektettek az Öreg-tó partjának
rendezésébe, és hogy minden „apró”
munkálatnak megvan a miértje.

Tata védett és veszélyeztetett
vizeirõl és élõhelyeirõl Csonka Péter
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)
beszélt és vetített gyönyörû felvételeket.
Ehhez szervesen kapcsolódott Musicz
László (Magyar Madártani Egyesület)
elõadása, aki a vadludakról, a tatai
sokadalomról mesélt.

Az elõadások végeztével az elõadók
és a közönség állófogadás keretén belül
folytatták még a beszélgetést. Április
14-én a program kirándulással folytató-
dott Márkus Ferenc vezetésével. ■



Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. május 21

Meseegyetem – 15 alkalom
Oroszlánkarom – 22 alkalom
Mindenki Mesekönyve – 6 alkalom
Olvasta? – Olvas Tata! – 9 alkalom
Könyves Szerda – 18 alkalom
Ovis kölcsönzés – 26 alkalom
Könyvtárhasználati vetélkedõ – 27 alkalom
A családunk könyvtára – 10 alkalom
50+NET – 53 alkalom
Zengõ Könyvtár – 5 alkalom
Emlékévek – 11 alkalom (Bláthy ‘150 Emlékév, Erkel ‘200 Emlékév, Liszt ‘200 Emlékév,
Miénk a tér)
Évfordulók – 6 alkalom (Tata Könyvtárai, Tata Kincsei, Tata Nagyjai)
Családi Olvasás Éve – 2 alkalom
Jogi Estek – 4 alkalom
Szkennertippek – 4 alkalom
TextLib konferencia
Továbbképzések – 17 alkalom
Egyéb fejlesztések:
Elektronikus katalógus fejlesztése 
Retrospektív konverzió – több, mint 60 000 rekord
Könyvtárhasználati szoftver elkészítése
Könyvtár on-line! Weboldal-fejlesztés
Szakdolgozat-kutatás – 2 alkalommal, a továbbiakban folyamatosan
Népfõiskolai bibliográfia – 113 db
Korrigenda – 41 szócikk

Kiadvány:
Kreativitás és innováció: Bláthy Ottó születésének 150. évfordulójára. 
(Tatai Patrióta/1.)

A projekt ünnepélyes lezárása:
2012. április 27. 14 óra

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
2890 Tata, Váralja u. 4.
www.mzsvktata.hu

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár  TÁMOP-3.2.4/08/012009-0047
„Olvasáskultúra és informális képzés fejlesztése - könyvtárak az élethosszig tartó 
tanulásért Tata és környékén" címû pályázatának megvalósult projektjei 
2010. május 31. és 2012. április 30. között.
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A sárkány központi figurája a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Sárká-
nyos Gyerekkönyvtárának: nem egysze-
rûen névadója, vezérmotívuma, hanem
egyben a könyvtár szellemiségét is magá-
ban rejti. „Gyerekkorunk kitörölhetetlen
emlékû sárkányai a mesék határán túl is
léteznek. Ez a lét és nemlét határán õrkö-
dõ õsi erõ megkerülhetetlen az életünk
folyamán. Népmeséink változatos alakú
(ember-)sárkánya a mesei képsorokban
útmutatásokat rejthet magában az
(ön)uralom és kincsek megszerzésének
módjáról.” (Stiblár Erika) Aki vállalko-
zik rá, hogy megszerezze a „kincset”, az-
az a tudást, az találkozhat vele a mesés
helyszínen, annak megmutatja az odave-
zetõ utat.

A FSZEK Központi Könyvtárat
2000-ben felújították, s ekkor került sor
gyerekrészleg kialakítására az épületben.
Tervezõje, Jakab Csaba, az eredeti épü-
leten sárkányos motívumokat fedezett
fel, s innen jött az ötlet, hogy a gyerek-
könyvtárat ez a különleges fantázialény
õrizze.

A könyvtár elsõ szintjén, közel hat-
száz négyzetméteren, különleges hangu-
latú térben található a több mint 22 ezer
kötetes állomány, olvasóteremmel, játék-
szobával. Mozgássérültek számára min-
den részleg lifttel is megközelíthetõ. Az
„égig érõ tündérfasor” köti össze a szi-
várványos boltozatot a korszerûen felsze-
relt világos, tágas olvasóteremmel.

Múlt és jövõ egyszerre, párhuzamo-
san érzékelhetõ az ide betérõk számára –
természetesen a szolgáltatások terén is,
hiszen az ide betérõ olvasóközönség nem
csak könyveket és folyóiratokat talál, 
hanem számítógépeket, audiovizuális 
dokumentumokat, társasjátékokat, kira-
kókat is igénybe vehet. Délutánonként
megtelik a játékszoba: a szivacskockák-
ból palotát, várat, tornyot építenek a gye-
rekek.

Szent György-napi sárkányos mesenap

✒✒    Dienes Éva



A Szent György-napi sárkányos
mesenap

2001-ben Kaszás Veronikának köszönhe-
tõen megalakult a Sárkányos Lovagrend
a könyvtárban, ahol „Meseország kirá-
lya” felhívást intézett a mai gyerekekhez,
hogy hû szövetségesekre van szüksége
Fantázia és Valóság határán, akik megvé-
dik és terjesztik a meséket.

Lovaggá válhat mindenki, aki a pró-
bákat kiállja. A programsorozat lezárása-
ként Meseország királya a sárkányos me-
senapon lovaggá ütötte a jelölteket. A
mesenap hagyománnyá vált, majd önálló
rendezvénnyé nõtte ki magát. Az egész
napos családi mesés nap vezérfonala a
lovagkor és a magyar mesevilág ötvözé-
se, mind a meghívott mûvészek elõadása-
iban – színdarabok, báb- és zenei elõadá-
sok –, mind a kézmûves foglalkozások-
ban. Megelevenedik a magyar mesevilág,
találkozhatnak Meseország királyával és
udvartartásával. 

Az idei, tizenegyedik mesenap is eh-
hez méltóan változatos programmal várta
az érdeklõdõket. A hercegnõk bevonulá-
sa után a résztvevõk Meseország tájain
barangolhattak, átkelhettek száraz lábbal
az ezüst- és az aranyfolyón, a könyvszur-
dokban varázsgyûrût repíthettek az alvó
ördög szarvára. Találkozhattak a furfan-
gos udvari kancellárral dolgozószobájá-
ban, és furfangos kérdéseket tehettek fel
neki. A hölgyek ékszereket, az urak cí-
merkitûzõt készíthettek kézmûves foglal-
kozás keretében, a Cellux csoporttal. A
Mare Temporis Alapítvány udvarhölgyei
táncot, hölgyekhez méltó viselkedést ta-
nítottak a hercegnõknek, a lovagok ko-
moly kiképzést tartottak az apródoknak
bajvívásból, udvari etikettbõl, és a nehéz
próbák segítségével felkészítették a lo-
vagjelölteket a sárkánnyal való küzde-
lemre. Együttes erõvel teljes gyõzelmet
arattak, és sorfalat állva tisztelegtek Me-
seország királyának bevonulásakor. Az
ünnepélyes ceremónia keretében Mese-
ország királya udvarába befogadta a her-
cegnõket és az apródokat. A varázslatos
nap Gryllus Vilmos Égen nyíló Bodzavi-
rág címû koncertjével zárult.

„Aki nem hiszi, járjon utána!” ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. május 23



Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. május24

Az olvasóvá nevelés szellemében a balas-
sagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár
gyermekrészlegében áprilisban két sikeres
rendezvényt valósítottunk meg. Költészet
napi rajzpályázatunkon a kicsi gyerekek-
tõl a középiskolás korosztályig mindenki
megmutathatta, hogy fantáziájában mi-
ként elevenednek meg egy-egy költõ so-
rai, hagyományos körzeti vetélkedõnkön
pedig a kilencven éve született Bálint 
Ágnes munkásságát népszerûsítettük.

A költészet napjára meghirdetett versil-
lusztrációs rajzpályázat célja az volt, hogy
a gyerekekben felidézõdjenek a már olva-
sott, hallott versek, és ezeket rajzlapon is
megörökítsék, a költõ gondolatai találkoz-
zanak az olvasóéival. Felhívásunkra több
mint kétszáz remek pályamû érkezett. Az
illusztrációk gazdag fantáziával, gyönyörû
színekkel készültek, alátámasztva azt a
gondolatot, hogy a vers olvasása, hallgatá-
sa a lelket gazdagabbá, finomabbá teszi.
Mai eldurvult világunkban ez különösen
fontos, hiszünk abban, hogy kellõ odafi-
gyeléssel a gyerekkor varázsa, tisztasága,
fantáziája, kreativitása a felnõttkorra is át-
örökíthetõ. A kiállítás üde színfolt a könyv-
tár galériáján, melyet szorgalmasan látogat-
nak az óvodások, az iskolások és a szülõk.

A versen kívül a próza olvastatása is
fontos számunkra. Hagyományaink közé
tartozik, hogy minden évben körzeti ve-
télkedõt szervezünk. Idén Bálint Ágnesre
esett a választásunk, akinek könyvein,
valamint televíziós mesefiguráin számos
nemzedék nõtt fel. A szeleburdi család
címû mûvét találtuk a legalkalmasabbnak
arra, hogy feldolgozzuk és vetélkedõre
meghirdessük. 

Nagy örömünkre, felhívásunkra szép
számú, harminchat négyfõs csapat jelent-
kezett a városból, kistérségébõl és a Fel-
vidékrõl. A több helyszínen lebonyolított
elõdöntõk során dõlt el, hogy melyik lett
az a tizenhárom legtöbb pontot elért 
csapat, amelyik részt vehetett a döntõn. A
végsõ megmérettetés jó hangulatban telt.
A csapatok magas szintû felkészültségrõl
adtak számot az írásbeli feladatok megol-
dása során, a regénybõl készült jelenetek
elõadásával pedig megmutatták kreativi-
tásukat, színészi képességeiket. 

Az elsõ nyolc helyen végzett csapat
tagjai könyvjutalomban részesültek, a
többiek kisebb ajándékokat kaptak. 
Az elsõ három helyezést elért tanulók az
ajándékkönyvön kívül egy jutalomnap-
nak is örülhettek, aminek keretében a
könyvtárban megtekintették a regény
filmváltozatát, ellátogattak a Palóc Mú-
zeum kiállítására, és végül a cukrászdá-
ban egy-egy szelet tortát kaptak.

Témaválasztásunk jónak bizonyult,
mert a mû humora, témája a mai gyere-
keket is magával ragadta, szívesen for-
gatták a könyvet. Sokan kedvet kaptak a
regény folytatásához, a Hajónaplóhoz is,
ezzel bizonyítva számunkra, hogy fára-
dozásunk, hogy olvasásra buzdítsuk õket,
nem volt hiábavaló. ■

Színes programok a vers és a próza jegyében

✒✒    Bárány Ildikó–Hatala Lászlóné
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A Gödöllõi Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ immár harmadik éve csatla-
kozik a nemzetközi Internet Fiestához.
Magyarországon az Informatikai és
Könyvtári Szövetség – a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával – rendezi meg
az eseményt. A fiesta célja az inter-
netkultúra népszerûsítése, a sokat emle-
getett digitális írástudás segítése.

Könyvtárunk már a nevében is hor-
dozza küldetésnyilatkozatunkban megfo-
galmazott szemléletünket: „Biztosítja
más könyvtárak és információszolgál-
tatók adatbázisának elérését, az Internet
használatát, és közhasznú információs 
tevékenységet végez.” Ezt a célunkat a
gyakorlatban minden évben a világháló
elérhetõségének biztosításával, tanfo-
lyamok szervezésével, különbözõ akciók
lebonyolításával próbáltuk elérni. Az
Internet Fiestához való csatlakozással
egyre több látogatónkhoz és leendõ láto-
gatónkhoz jutott el programjaink híre.

A rendezvénysorozatnak minden év-
ben más-más mottója, témája van, ami
segítséget nyújt a programok kitalálásá-
hoz. 2010-ben az volt a cél, hogy a hasz-
nálók korhatár nélkül minél szélesebb
körben ismerjék meg a kapcsolatterem-
tés, a kommunikáció XXI. századi for-

máit. Az elõzõ évben tartott internetes
tanfolyamunk alkalmával elégedettségi
kérdõívet töltettünk ki résztvevõinkkel,
illetve ajánlásokat kértünk tõlük, mit sze-
retnének megismerni, milyen témák iránt
érdeklõdnek. Ezeket az információkat
felhasználva állítottuk össze programja-
inkat a fiestához kapcsolódva. A népsze-
rûsítést a rendezvényekrõl országos szin-
ten tájékoztató honlapon kívül helyi újsá-
gokban való megjelenéssel, plakátok,
szórólapok kihelyezésével, körlevél kül-
désével, személyes megszólításokkal 
oldottuk meg. Kezdetnek a tanfolya-
mainkat alakítottuk úgy, hogy a temati-
kába illesztettük a fiesta aktuális témáit:
közösségi oldalakat mutattunk be, kép-
szerkesztõprogram használatát, levelezõ-
programok lehetõségeit ismerhették meg
a résztvevõk. Sikerült felhívnunk a fi-
gyelmet a könyvtárunk honlapján lévõ
web2-es alkalmazások használatára. Ta-
pasztaltuk, hogy a nyugdíjas korosztály
nagyon érdeklõdõ, nyitott az új lehetõsé-
gekre. Ebben az évben indítottuk el
Segítnet szolgáltatásunkat, melynek kere-
tében egy használóval egy könyvtá-
ros egy órán keresztül foglalkozik, segíti
az interneten való eligazodásban. 
Az Internet Fiestához való csatlakozá-
sunkkal többekhez eljutott programjaink
híre, felhasználhattuk a központi plakáto-
kat, ajándékokat adhattunk a résztve-
võinknek. 

2011-ben a Családi olvasás éve kam-
pányhoz is kapcsolódott A játéktól az ol-
vasásig a neten! felhívás. Látogatóinkkal
együtt fedeztük fel a digitális világot. 
A közönség toborzására használt eszkö-

A digitális kultúra népszerûsítése egy kisvárosban

✒✒    Soldevila Katalin–Török Andrea–Gergely Ildikó



zeinket kibõvítettük a közösségi oldalak
bevonásával. Programjaink tervezésekor
forgatókönyveket készítettünk minden
alkalomra. Az egyik napra szerveztünk
egy elõadást szülõknek, pedagógusoknak
Gyerekeink a világhálón… biztonságban
vannak? címmel. Az elõadást Fülöp Haj-
nalka újságíró, internetbiztonsági oktató
(Safer Internet Projekt) tartotta. Azzal
párhuzamosan, azonos idõpontban indí-
tottuk el a Game-kapocs játékunkat a
gyerekek számára. Amíg a felnõttek be-
tekintést kaptak az internet veszélyeibe
és ezek kivédéseinek lehetõségeibe, ad-
dig a gyermekek egymásnak mutatták
meg kedvenc játékaikat az interneten. 
A másik programunk Családi Honfoglaló
címmel futott, melyen családi csapatok
indultak harcba a jól ismert honfoglaló
játék segítségével. Internetes tanfolya-
munkba beépítettük a hírportálok, elekt-
ronikus könyvtárak elérését, használatát.
Honlapunkon keresztül totót lehetett ki-
tölteni, melybõl többek között az is meg-
tudható volt, mit takar a digitális nomád
kifejezés.

2012-ben a munka és a tanulás került
elõtérbe. Game-kapocs játékdélutánun-
kat ismét megtartottuk. Olyan idegen
nyelvû honlapokat válogattunk és mutat-
tuk meg, ahol játszva tanulhattak a gyere-
kek. Fiestatotónk felhívása: Kulcs az
internet! Ûrlapkészítõ alkalmazás hasz-
nálatával szerkesztettük meg, az elérését
honlapunkról biztosítottuk. Tanfolya-
munk az önképzés és tájékozódás témák-
ra épült, hasznos weboldalakkal és hasz-
nálatukkal ismerkedtek meg a résztve-
võk. Két nap Délutáni netet tartottunk, a
munkakeresés és e-ügyintézés témaköre-
iben. Nagyon hasznosnak tartották a láto-
gatók, hogy akik nem tudtak máshoz 

fordulni, azok itt, a könyvtárunkban, se-
gítséget kaptak. Tanuljunk, tanítsunk kö-
zösen délutánunk a Leonar3Do program
bemutatására épült, melyet pályázat se-
gítségével vásároltunk. A célunk az volt,
hogy a szülõk és a tanárok leüljenek a
gyerekek mellé és segítsenek nekik a há-
romdimenziós rajzolásban, tervezésben,
hiszen a felnõttek számára is hasznos a
program. Webkamera segítségével videót
és képet tudunk készíteni az alkotásunk-
ról, így rajzainkat könnyedén meg tudjuk
osztani az interneten azokkal, akikkel
szeretnénk. Szeptembertõl Leonar3Do
foglalkozásokat indítunk különbözõ kor-
csoportoknak. 

A visszajelzések alapján úgy látjuk,
hogy minden korosztályt sikerült meg-
szólítanunk. Látogatóink azt tapasztal-
ják, hogy könyvtáruk megtalálható az
internet világában, könyvtárosaik tájé-
kozottak, ezért bizalommal fordulnak
hozzánk. A nyugdíjasaink szeretik a gya-
korlatias tanfolyamainkat, a felnõttek a
különbözõ témákra bontott tájékoztatá-
sokat, segítségnyújtó alkalmakat. A fiata-
lokat Leonar3Do programunk fogta meg,
a kisebbeket pedig a közös játék akár az
interneten is. Ezek az alkalmak lehetõsé-
get adtak arra, hogy az internet ésszerû
használatát mutassuk be, s közben láto-
gatóink a közösségi tereinkben találkoz-
hattak könyvtárunk többi szolgáltatásá-
val is. ■
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Zene és zenemûtár

Zenei gyûjteménnyel rendelkezõ intéz-
mény életében a különbözõ zenei doku-
mentumokat tartalmazó különleges gyûj-
temény fontos helyet foglal el. Mûködé-
sével, különbözõ rendezvényeivel szoro-
san tud kapcsolódni a könyvtár tevékeny-
ségéhez, az országos és globális zenei
rendezvényekhez, szerepet vállalva kü-
lönbözõ mûvészeti és tudományágak ta-
lálkoztatásában, találkozásában is.

A zene társadalmi funkciója, kapcso-
latteremtõ hatása, a mindennapi életvitel
kiegyensúlyozottságában játszott szerepe
nem vitatható. Az Országos Idegen-
nyelvû Könyvtár (OIK) zenemûtára min-
denkor fontosnak tartja hangsúlyozni azt,
hogy a zene hozzátartozik más nemzetek,
idegen kultúrák megismeréséhez, és
hogy a zene által tapasztalható reveláció
az alapját képezi az élethosszig tartó ta-
nulásnak, önképzésnek is.

Az OIK a fõváros V. kerületében, a
belváros szívében mûködik, a magyaror-
szági nyilvános szakkönyvtárak közül az
egyik legfiatalabb intézmény. Egyedi fel-
adatkörébe tartozik az eredeti nyelvû, el-
sõsorban kortárs világirodalmi és zenei,

továbbá nyelvészeti tárgyú dokumentu-
mok gyûjtése, szolgáltatása. Az idegen
nyelvû könyvek beszerzése a zenei témá-
jú és a zenetudomány körébe tartozó do-
kumentumok esetében is nyilvánvaló,
ami nem csupán a szolgáltatásokban, de
a zenei tematikájú kiállítások létrehozá-
sában, kiegészítésében is szerepet játszik. 

Az OIK zenemûtára magyarországi
viszonylatban is az elsõ nyilvános zenei
gyûjtemények közé tartozik. Közel 
30 000 kottával, 5000 CD-vel, 450 DVD-
vel és VHS-kazettával, 10 000 hangle-
mezzel, számos magyar és külföldi szak-
folyóirattal szolgálja ki használóit: 
középiskolai és felsõoktatási tanulókat,
pedagógusokat, zeneszerzõket, zenésze-
ket, elõadókat, zenét szeretõ embereket.

Az alapító okiratában meghatározot-
tak szerint az OIK a zenei terület orszá-
gos szakkönyvtára. A zenemûtár gyûjte-
ménye az évtizedek során úgy épült fel,
hogy segítse, támogassa és kiegészítse a
pedagógiai munkát, a tanulást és az okta-
tást alapfoktól a professzionális szintig,
az elõadói tevékenységet és a zenei isme-
retek elmélyítését. Nem nagy, de komo-
lyan és szigorúan válogatott gyûjtemé-
nyében helyet kap népek, nemzetiségek
zenéje, a klasszikus (komoly)zene és a
kortárs zene. A gyûjtemény az utóbbi
években, többek között olvasói igények
miatt, nyitott a világzene, a dzsessz és
minimális mértékben a musical felé is.
2011 óta a TÁMOP 3.2.4/08/1/KMR
Több szólamban – az Országos Idegen-
nyelvû Könyvtár nemzetiségi és zenei
szolgáltatásainak fejlesztése címû pro-

A zene mentén az Országos Idegennyelvû Könyvtárban

✒✒    Sárközi Andrea Bernadett



jektjén belül indult el a zenemûtár
alportálja, amelyben saját hírein, ajánlóin
kívül foglalkozik mûvészeti elõadások-
kal, szakmai információk terjesztésé-
vel is.

Kiállítások és kapcsolódások 
más szemszögbõl

A zenemûtár munkatársai figyelemmel
kísérik a zenei élet fontos évfordulóit, az
OIK támogatja fiatal mûvészek fellépé-
sét, illetve kortárs zenei mûvek 
bemutatását, koncertek rendezését is. 
A zenei rendezvények szervezését szá-
mos olvasó és elõadó felajánlása, pályá-
zatok és a Könyv(tár)támasz Egyesület
Zenemûtárat Támogatók Köre teszi lehe-
tõvé. 

A zenemûtár a kiállítások, elõadások
esetében fontosnak tartja, hogy amikor
évfordulóhoz köthetõ eseményrõl szól,
túllépve a megszokott kereteken, külön-
leges megközelítési módokkal, akár mo-
dern, sajátos eszközöket alkalmazó 
rendezvényeket rendezzen. Ennek példá-
jaként hozható fel a Liszt-év könyvtári
zárórendezvénye, a Magyar Éremgyûjtõk
Egyesületének kiállítása 2012 januárjá-
ban. Itt közel hatvan, Liszt Ferenchez
kapcsolódó érmet lehetett megnézni. 
A Liszt Ferenc az éremmûvészetben címû
kiállítást Baranyi Anna, a Zenetörténeti 

Múzeum vezetõje és Török Pál, a Magyar
Éremgyûjtõk Egyesületének elnöke nyi-
totta meg, aki arra mutatott rá, hogy Liszt
Ferenc a legtöbbet ábrázolt magyar sze-
mélyiség az éremmûvészetben. A kiállí-
táson látható volt az az érme is, amelyet
Liszt Ferencrõl elsõként adtak ki 1844-
ben, párizsi fellépésének tiszteletére,
vagy az 1933-ban Reményi József által
készített érme, ami a Zongoramûvészek
Nemzetközi Liszt-versenyére készült. 

Az évfordulós kiállítások és a hozzá-
juk kapcsolódó egyéb programok másik
példája az Egy kultúrateremtõ mûvész:
Kodály Zoltán 1882–1967 címû kiállítás,
amelyet 2012. április 25-étõl május 18-áig
láthatott a közönség. 2012-ben ünnepeljük
Kodály Zoltán születésének 130. évfordu-
lóját. A kiállítás ennek alkalmából nyílt a
Magyar Kodály Társaság és a kecskeméti
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
(LFZE) Kodály Zoltán Zenepedagógiai 
Intézet támogatásával. Az Eõsze László
zenetörténész által szerkesztett kiállítás
tematikus elrendezésben mutatja be a ze-
neszerzõ, népzenekutató, zenepedagógus
Kodály Zoltán életét és munkásságát. 
A könyvtár mûemléki lépcsõházában el-
helyezett tablókiállítást a Kodály Zol-
tánnak más népek kultúrájához való 
kapcsolatát bemutató könyv-, kotta- és
hanglemez-kiállítás egészítette ki, tárlók-
ban elhelyezve. Az anyag a könyvtári
gyûjtemény egészét használva mutatott
be magyar és idegen nyelvû könyveket,
kottákat, a védett anyagba tartozó 
LP-lemezeket. 

Zenei témájú kiállítás megnyitója rit-
kán zajlik zene nélkül. A megnyitó ün-
nepség Bartek Zsolt klarinétmûvész elõ-
adásával kezdõdött, rendhagyó módon
egy Szõnyi Erzsébet-darabbal – a Ma-
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gyar Kodály Társaság és az OIK ezzel
köszöntötte a Kossuth-díjas zeneszerzõt
születésnapja alkalmából. Bartek Zsolt és
Horváth Márton Levente zongoramû-
vész, az V. kerületi Szabolcsi Bence Ze-
neiskola tanárai, egy Kodály Zoltán-mû-

vet játszottak, majd Mender Ibolya, az
OIK fõigazgatója és Ittzés Mihály, a Ma-
gyar Kodály Társaság társelnöke köszön-
tötte a vendégeket.

A kiállítást Szõnyi Erzsébet, a Ma-
gyar Kodály Társaság elnöke nyitotta
meg. Az OIK idegen nyelvû és zenei
gyûjteményét figyelembe véve beszédé-
ben Kodály Zoltán nyelvtudásáról, ide-
gen nyelvû alkotásairól szólt. A megnyi-
tót Klézli János énekmûvésznek és
Hajdu Roland zongoramûvésznek, az
LFZE Kodály Intézet tanárainak elõadá-
sa zárta. 

A kiállításhoz Ittzés Mihály segítsé-
gével két elõadás kapcsolódott. Az õ fel-
vetése és ötlete alapján Kodály Zoltán
életmûve és az idegen nyelvek kapcsola-
tára került a hangsúly, Kodály Zoltán la-
tin, olasz és angol mûveinek bemutatásá-
val. 2012. május 4-én Tardy László, a
Mátyás-templom Liszt-díjas karnagya
tartott elõadást Kodály Zoltán latin nyel-
vû kórusmûveirõl. 2012. május 11-én
Ittzés Mihály Kodály Zoltán olasz és an-
gol nyelvû kórusmûveivel foglalkozott. 

Emberközeli koncertek

A zenehallgatási szokások, hasonlóan az
olvasási szokásokhoz, változnak, ahogy
változnak a zenei dokumentumokhoz va-
ló hozzájutás lehetõségei is. Az tizen-
öt–húsz ével ezelõtti sorban állások,
„sorban ülések” a zenemûtárak lejátszói-
nál és lehallgatóhelyeinél ma már nem-
igen tapasztalhatók. A „technicizált tár-
sadalom” eszközeinek fejlõdése lehetõvé
kívánja tenni, hogy bárhol bármit bármi-
vel el lehessen érni. Az internet, a közös-
ségi webhasználat, a jobbnál jobb és egy-
re kisebb felvevõ-, megõrzõ-, leját-
szóeszközök, az újraírható hordozók
egyre több legálisan vagy illegálisan elér-
hetõ zenei anyag letöltését teszik lehe-
tõvé.  

Az OIK-ban a zenehallgatás, a hang-
zó és audiovizuális anyagok kölcsönzése
során olvasóink többek között tanulmá-
nyokhoz, kötelezõ anyag meghallgatásá-
hoz keresnek anyagot; mûveket kérnek
különbözõ elõadók interpretációjában;
koncertek, operaelõadások elõtt meghall-
gatják a mûveket; idegen nyelv tanulása
során az adott ország, nép kultúrájával,
zenéjével ismerkednek; ünnepi alkal-
makhoz, pihenéshez és kikapcsolódáshoz
keresnek mûveket.

Közösségi zenei élményt kínáló ese-
ményekként a koncertek képesek az
együttes zenehallgatás örömét nyújtani a
közönségnek. Ebben az esetben ugyanis
(szintén kihagyva most a kibertér adta le-
hetõségek ismertetését) a zene által köz-
vetített élmény megosztása közvetlenné,
csoportos és egyben személyes élménnyé
válik.

Az OIK koncertjei többféle zenei
irányzatot kívánnak felölelni. Az elõadá-
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sok egyik fontos momentuma, hogy a
koncertek többségében bevezetõ szöve-
geken keresztül ismerheti meg a közön-
ség az adott darabokat.

2012. február 24-én a MediCantare
leánykar adott koncertet. A kórus 2011-
ben jött létre, 2011 áprilisa óta a Sem-
melweis Egyetem Egészségtudományi
Karán mûködik. Könyvtárbeli estjük a
kórus elsõ önálló fellépése volt, ahol töb-
bek között Gárdonyi Zoltán, Bartók Béla,
John Rutter, Balázs Árpád, Karai József
és Daróci Báros Tamás mûveit mutatták 

be. Tõri Csaba, a leánykar karvezetõje az
est során beszélt a mûvekrõl. A mûvek
bemutatása, egy-egy frázis kiemelése, a
zenei interpretáció létrejöttének ismerte-
tése nagyon népszerû a hallgatóság köré-
ben.

A kortárs zenei estekre kiváló példa
Matuz Gergely fuvolamûvész estje,
amelyre 2012. február 28-án került sor.
Matuz Gergely nem csak eljátszotta a
mûveket, hanem beszélt is róluk, Nagy
Ákos, Tóth Péter, Madarász Iván, Láng
István, Pintér Gyula, Faragó Béla és Szi-
geti István munkáiról. A XX. századi és
kortárs zene bemutatása rendkívül jó fo-
gadtatásra talált a közönség soraiban.
Kaczander Orsolya, Matuz István, Matuz
Gergely és Fülep Márk 2012. június 7-én
tart újabb koncertet az OIK-ban, az 

Artisjus és a Könyv(tár)támasz Egyesület
Zenemûtárat Támogatók Köre segítsé-
gével.

2012 elsõ félévében három koncertet
adott a fiatal mûvészekbõl álló Szer-
vánszky Quartet. A Szervánszky Quartet
(Stefkó Mihály, Laskay Zsuzsa – hegedû,
Krenedits Katalin – brácsa, Szervánszky-
Cavaye Natasha – gordonka) a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Egyetem hallgatói-
ból alakult 2009-ben, Rolla Jánosnak kö-
szönhetõen. A zeneakadémiai évek során
olyan jelentõs mûvészektõl tanultak,
mint Devich Sándor, Botvay Károly,
Hargitai Géza, Keller András és Rolla Já-
nos. Részt vettek az Aix-en-Provence-i
fesztiválon, a Liszt Ferenc Zeneakadémia
támogatásával a világhírû angol IMS
Prussia Cove kamarazenei kurzuson.
2010-ben a Budapesten rendezett Weiner
Leó Kamarazenei Versenyen a vonósné-
gyes és a vonóstrió kategóriában is elsõ
díjat nyertek. Ezt követõen a Debrecen-
ben rendezett Dohnányi Ernõ kamaraze-
nei találkozón nívódíjat kaptak Dohná-
nyi Ernõ Serenad címû mûvének elõ-
adásáért. A 2010-ben megrendezett 
tizenhetedik Nemzetközi Leoš Janácek
Quartetversenyen harmadik díjat nyertek
(Szlovákia, Brno). Mûsorukon szerepel-
tek Johann Sebastian Bach, Wolf-
gang Amadeus Mozart, Ludwig von Bee-
thoven, Bartók Béla, Claude Debussy
mûvei.
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A különbözõ zenei, illetve zenéhez
kapcsolódó rendezvények szervezése ter-
mészetesen összehangolt munkát igényel
az OIK munkatársaitól nem csupán zene-
mûtári, hanem könyvtári szinten is. 

A könyvtárosok és a zenemûtárosok
gondolatban ezerszer is végigjárják a le-
hetséges utakat, hogy mit lehetne tenni a
’semmi’ vagy ’alig’ állománygyarapítás
mellett azért, hogy továbbra is meg tud-
ják szólítani jelenlegi és leendõ olvasói-
kat. Magas színvonalú, sokrétû munká-
juk mellett rendezvények szervezésével
csatlakozhatnak és épülhetnek be könyv-
táruk életébe, illetve a tágabb értelemben
vett kulturális élet vérkeringésébe. 
A koncertek és az elõadások ingyenesek,
így lehetõvé válik, hogy az elõadásokat
bárki látogassa, ezzel segítve kulturális
élményhez juttatni azokat is, akik egyéb
módon nehezebben tudják azt megolda-
ni, de igényük van rá. Az OIK és zene-
mûtára 2012 õszétõl is szeretettel várja
olvasóit, látogatóit olyan tervezett kon-
certekre, mint Catherine Nardiello zon-
gorakoncertje, a Kammerton Együttes
koncertje, egy Kodály–Debussy est, Ru-
dolf András és Szilvásy Viktória koncert-
je, vagy az immár hagyományos évzáró
karácsonyi koncert. ■
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2012. április 29-én nagyon megsimogat-
ta a szívemet a szeretet. A 2000-ben vég-
zett könyvtárszakos hallgatók megle-
petés nyugdíjasbúcsúztatót szerveztek 
számomra Nyíregyházán, a Tölgyes étte-
remben. 

A történet menete a következõ volt:
április 27-én felhívott egy volt hallgatónk
– akivel a végzés óta is szorosabb kap-
csolatban vagyok, ti. az elsõ kisfiának én
vagyok a keresztanyja –, hogy a hosszú
hétvége két napját Nyíregyházán töltik.
Vadaspark, nosztalgiázás, találkozás is-
merõsökkel, nyíregyházi csoporttársak-
kal, barátokkal stb. Találkoznék-e velük
egy korai vacsora kapcsán a Tölgyesben,
kérdezte, majd telefonálnak, amikor
megérkeztek. 29-én háromnegyed négy-
kor megszólalt a telefonom, itt vagyunk,
várjuk Jolika nénit a Tölgyesben. Negyed
ötre érkeztem meg. Kinn ültek a teraszon
egy hosszú asztal mellett, és nemcsak õk,
hanem még tíz kedves volt tanítvány mo-
solygott rám csillogó szemmel, várva a
reakciómat. Ami persze nem maradt el:
elsírtam magam. Harminckilenc szál
gyönyörû rózsával és egy hatalmas fény-
képkerettel leptek meg, amibe sok fény-
kép belefér. A rózsák a szakmában eltöl-
tött évek számát szimbolizálták. 

Igen, ha június 30-án végképp elme-
gyek, akkor harminckilenc évet és öt hó-
napot töltöttem el ebben a csodálatos és
semmihez sem hasonlítható szakmában,
amit én mindig hivatásként próbáltam
megélni. Ezt próbáltam átadni a hozzám
beosztott gyakorló hallgatóknak is. 
A visszaigazolás soha nem maradt el.
2002-ben és 2003-ban a hallgatók sza-

Így is be lehet fejezni!

✒✒    Bajnok Lászlóné



vazatai alapján én lettem az év gyakorlat-
vezetõje, majd 2004-ben egy a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Könyvtáros-
egyesület által kiírt pályázaton tizenheten
írták rólam, hogy miattam lettek könyv-
tárosok. Nagyon büszke vagyok ezekre a
„kitüntetésekre”! 2010-ben a szakma is
elismerte munkásságomat a Bibliotéka
Emlékéremmel, de a hallgatóktól kapott
elismerés mindig többet jelentett szá-
momra, hiszen amögött élõ kapcsolatok,
eleven emberi sorsok húzódtak meg. 

Nehezen tudtam elfogadni, hogy vége
van életem aktív korszakának, de sajnos
napjainkban a körülmények inkább afelé
kényszerítik az embert, hogy lépje meg a
nyugdíjaztatását. Ezt tettem én is. 

Azt gondolom, hogy amíg az embert
ilyen meglepetések érik nyugdíjba mene-
tele alkalmából, addig büszkén mondhat-
ja: megérte, nem éltem hiába! 

És most név szerint is megköszönöm
az április 29-ei búcsúztatón részt vevõ 
fiatal kollégáimnak, hogy vették a fárad-
ságot és eljöttek az ország különbözõ ré-
szeibõl, szereztek egy vidám és boldog
estét számomra.

Köszönöm Szigethy Katának, Péter-
nek és a három „kis manónak”: Gergõ-
nek, Petyának és Benõkének. Köszönöm
Gyuricza Ivettnek, Mihalovics Mikinek és
Vikinek, Holp Andrisnak és Anitának,
Szabó Antinak, Ibolyának és a két „kis
manónak”: Lilinek és Eszternek. Köszö-
nöm Kis Szilárdnak és Ildikónak, Papp
Robinak, aki online volt velünk, valamint
Bajnok Lacinak.

Végezetül minden kedves nyugdíjba
menõ kollégámnak ilyen felejthetetlen
befejezést kívánok! ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. május32



A XIX. Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál Könyvtáros Klubja ebben az
esztendõben is számos különlegességgel
várta a feltöltõdni vágyó szakmai közös-
séget. A klub szombati programjai között
kapott helyet Sóron Ildikó, aki saját ma-
gát könyvtárosnak, tanárnak, bibliotera-
peautának vallja. 

A sorok megteltek érdeklõdõ könyv-
tárosokkal, könyvtárostanárokkal, peda-
gógusokkal és diákokkal. Valamennyien
kíváncsiak voltak a biblioterápia miként-
jére. A bevezetõ percekben Sóron Ildikó
elmondta, könyvtárosi munkájában egyre
inkább érezte, hogy valami mást szeretne
csinálni. Valamit, ami könyvtár is, iro-
dalom is, ám mégis emberközeli. Így ta-
lált rá a biblioterápiára, amelyet külföl-
dön sikerrel alkalmaznak, s volt módja
ezt tanulmányozni Finnországban. Ter-
mészetesen nem elég a vágy, a készség.
Sóron Ildikó a külföldi példákon túl a
legjelesebb hazai mûhelyben tanult.
Egyik mestere, Bartos Éva, maga is jelen
volt e napfényes, könyves hangulattól
zsongó szombaton.

A bevezetõ kérdések során még
mindketten kissé elfogódottak voltunk,
zavart a mikrofon, a beszûrõdõ hirdeté-
sek és produkciók. Sóron Ildikó elmond-
ta, a biblioterápia jó az egyes embernek,
a könyvtárosnak, s természetesen az in-
tézménynek, a könyvtárnak is fontos –
nemcsak reklám, de emberi kapcsolatok
tekintetében is. „Közönsége” a visszatérõ
tagok mellett szinte minden alkalommal
új érdeklõdõkkel bõvül. A MûKINCS-
vadászat az Országos Idegennyelvû
Könyvtárból indult el, ma azonban már

több helyszínen – az iskolai könyvtártól
(Veres Pálné Gimnázium) az Írószövetsé-
gig – van mód a bekapcsolódásra. Ezek-
rõl az alkalmakról leginkább a Kataliston
értesülhetünk.

Mit is jelent ez az egy óra? Mit jelent
a biblioterápia kifejezés? Erre a választ
Sóron Ildikó két tanulmányban fogal-
mazta meg a Könyv, Könyvtár, Könyvtá-
ros címû folyóiratban (3K 2009/6. szám,
valamint 2012/3. szám). Számos interjú
ad támpontot ahhoz, hogy munkáját
megismerjük, a lényeget azonban csak
személyesen tapasztalhatjuk meg. Ezért
is vállalkozott Sóron Ildikó arra, hogy a
könyvtáros klub keretében tart egy rövi-
dített foglalkozást a bevezetõ mondatok
után.

Azt, hogy merész, a kihívásoktól nem
szokott megriadni, eddig is tudtam róla.
Ám ezen a szombat délelõttön valóban
elbûvölt mindannyiunkat. Pillanatok alatt
átalakult a könyvfesztivál könyvtáros
klubja. A székek kört formáltak, s vállal-
kozó kedvû hallgatók beültek a „körbe”.
A bûvös körben ülõk ezúttal kézbe kap-
ták az irodalmi alkotást, Kosztolányi De-
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Biblioterápiai bemutató a Könyvfesztiválon

✒✒    Hock Zsuzsanna



zsõ Esti Kornéljának bevezetõjét. Ildikó
ismét belsõ hangokra választotta ki azt a
szöveget, amely számára jól ismert,
amelyrõl õ maga már érzelemmentesen
tud gondolkodni, kérdésekkel minket ve-
zetni.

A körön kívüliek ezúttal is instrukciót
kaptak: már nem szólalhatnak meg, bár-
mennyire is szeretnének, s amit hallanak,
annak csak az élményét vihetik tovább,
de azt nem, hogy ki mit is mondott.

Magam, mint házigazda, a Veres
Pálné Gimnázium könyvtárában ültem
elsõ alkalommal a körben. A közös szö-
vegfelolvasás elõtt Ildikó feljegyezte a
nevünket, s innentõl kezdve következete-
sen a keresztnevünkön szólított minket.
Nem volt könnyû dolga, hiszen diákok,
tanárok, könyvtárosok s néhány régi cso-
porttag ült a körben. 

A kérdések segítségével a magunkban
lakó másikra, régi tájakra, diákkori hely-
színekre érkeztünk meg közösen és
egyenként. Idõnként magam is kizökken-
tem az idõt figyelõ, segítõ moderátor sze-
repébõl, s elkalandozhattam Ildikó révén
a magam ifjúságába, a régenvolt énem 
felé. Befejezésül üzenetet fogalmaztunk
és olvastunk föl saját „Esti Kornélunk-
nak”. Az idõ rövidsége, a beszûrõdõ fesz-
tiválzaj ellenére kizökkentünk a minden-
napokból. Megtörtént ismét a csoda, az
„irodalom vérré vált”.

A bemutató után a kérdezõk legin-
kább a módszer tanulhatósága (Sóron Il-
dikó maga is oktatja e metódust), a be-
kapcsolódás lehetõségei, valamint az ok-
tatásban való hasznosíthatósága iránt ér-
deklõdtek. 

A MûKINCSvadászat májusban és
júniusban is folytatódik, érdemes figyel-
ni a Katalistot, a helyszínek honlapjait. ■
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Ismét nagy érdeklõdést váltott ki az
oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyv-
tár által szervezett, Így írnak Õk… címû
rendezvénysorozat újabb elõadása, me-
lyen Szabó Magda költõ-írónõre emlé-
keztek. 

A szép számú hallgatóságot Takács
Tímea, az intézmény igazgatója köszön-
tötte. „A Te életeden csak az Úr fordíthat,
és ha fordítani akar, akkor meg is tette
[…] Ami a születésed és halálod között
történik, az nem számít. Az csak egy pil-
lanat” – e gondolatokkal kezdte vetített
képes prezentációját Fátrai Erzsébet
Márta Bibliotéka-emlékéremmel kitün-
tetett könyvtáros, az Oroszlány Barátai-
nak Köre elnöke. Az elõadó bemutatta a
költõként indult, majd regényíróvá vált
szerzõ életútját, köteteit. Kiemelt fontos-
ságot szentelt elsõ, Bárány (1947) címû

Szabó Magdára emlékeztek



verseskötetének, melybõl egy verset idé-
zett is. Utolsó kiadott mûve a Liber
Martis (2011) volt, mely halála után négy
évvel került a könyvesboltokba. Az or-
szágszerte elismert – Baumgarten-díjas
(visszavonták), József Attila-, Kossuth-
és Csokonai-díjas – irodalmárnak 1949
és 1958 között nem jelentek meg köny-
vei. A hallgatás évtizede alatt prózára tért
át, s az elemzõ lélektani regény hagyo-
mányait elevenítette fel. 

Szabó István rendezõ filmre vitte az
Ajtó címû mûvét, melynek részletes be-
mutatása, drámai elemzése nagy elisme-
rést váltott ki a jelenlévõ érdeklõdõk kö-
rében. ■
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✒✒    Bondor Erika

Új tartalom – új megoldások 
A KTE tavaszi konferenciasorozata 2012-ben

I s k o l a i  k ö n y v t á r a k

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE)
Tavaszi regionális szakmai napok címen
2012. március 20. és április 12. között
konferenciasorozatot tartott hat helyszí-
nen: sorrendben Szombathely, Kaposvár,
Szeged, Miskolc, Debrecen és Székesfe-
hérvár várta az érdeklõdõ kollégákat.

A rendezvény a KTE és az Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Gyermekkönyvtáros Szekciója együtt-
mûködésében jöhetett létre. A konfe-
renciára az adott régióból érkeztek szak-
emberek szakmai eszmecserére, közös
gondolkodásra, tapasztalatcserére.

A 2012-ben tizenöt éves1 Könyv-
tárostanárok Egyesülete éves rendezvé-
nyei között szerepel két szakmai nap 
(tavasszal és õsszel), 2012 tavaszán azon-
ban egy a Nemzeti Kulturális Alap által
támogatott pályázat keretében nem egy
nagy központi, budapesti, hanem orszá-
gosan 5+1 állomásos konferenciasorozat
valósulhatott meg az MKE Gyermek-
könyvtáros Szekciójával karöltve. A re-
gionális rendezvények nem csak a köny-
nyebb eljutást biztosítják a fõvárostól 
távolabb élõ kollégák számára, hanem az
egy környéken élõk kapcsolatait is erõsí-
tik, valamint lehetõséget adnak a helyi
jellegzetességek hangsúlyozására, ki-
emelésére.

A konferenciák célja a jogszabályi
változások ismertetése, az iskolai és
gyermekkönyvtárak közti együttmûködé-
si lehetõségek további bõvítése volt. Ki-
emelt hangsúlyt kapott a könyvtárak sze-

repe a gyerekek olvasási, szövegértési
kompetenciáinak fejlesztésében.

A rendezvénysorozat céljai a követ-
kezõk voltak:

• a kollégák tájékoztatása a folya-
matban lévõ jogszabályi változásokról,

• közös gondolkodással megtalálni
a gyermekek, fiatalok könyvtárhasználó-
vá nevelésének új kereteit, lehetõségeit,

• az iskolai könyvtárak és a gyer-
mekkönyvtárak között meglévõ együtt-
mûködések erõsítése, ösztönözése annak
érdekében, hogy könyvtári szolgáltatása-
inkkal, célkitûzéseink megvalósításával
minél több tanuló váljon aktív könyvtár-
használóvá.

A konferenciasorozat programjai sok-
színûek, érdekesek voltak, a szakma elis-
mert szakemberei tartottak elõadásokat
azonos témában, ám helyszínenként elté-
rõ elõadókkal. Aki eljött, megismerte és
megértette az új jogi szabályozás könyv-
tárra vonatkozó részeit, képet kapott a ré-
gióban mûködõ könyvtárak szakmai
munkájáról, a bemutatott jó gyakorlato-
kat beépítheti saját könyvtári munkájába.
A szigorúan vett szakmai vonatkozáson
túl a régió kollégái találkozhattak, megis-
merhették egymást, számos új együttmû-
ködés és intézményi kapcsolat született.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. május36

1 A KTE 1986-tól az MKE szekciójaként, 

majd 1997. március 25-étõl önálló 

egyesületként mûködik.



A rendezvénysorozat eredményei 
a számok tükrében

Egy-egy szakmai napunkon, általában
budapesti helyszíneken, korábban a
legsikeresebb rendezvényeink esetében
sem haladta meg a résztvevõk száma a
nyolcvan–száz fõt. Az idei konferencia-
sorozat azonban a közelebbi helyszínek-
nek köszönhetõen összesen 389 regiszt-
rált résztvevõt vonzott. Ez igazolni 
látszik az eredeti elképzeléseinket: azzal,
hogy a szakmai napokat regionális kere-
tekben szerveztük meg, sokkal többen
tudtak részt venni a programokon, mint-
ha Budapestre kellett volna utazniuk.

Az egyesület tagjainak nagyobb há-
nyada ugyan Közép-Magyarországon,
azon belül zömmel Budapesten él, ám
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a vidéki
kollégák jelzéseit sem: az utóbbi idõkben
sokunk leterheltsége megnõtt az iskolai
könyvtárakban, a leépítések, státuselvo-
nások miatt az intézményvezetõk sok
esetben nem támogatják vagy idõnként
lehetetlenné is teszik a kollégák távolma-
radását a munkahelyekrõl – még a szak-
mai továbbképzések esetében is. A regio-
nális szervezés az útiköltség tekintetében
is hatékonyabbnak bizonyult.

A 98 KTE-tag mellett nagy örömünk-
re 19 gyermekkönyvtáros is részt vett a

programokon (az MKE Gyermek-
könyvtáros Szekciójának tagjai), va-
lamint az MKE más szervezeteiben tevé-
kenykedõ 70 kolléga (MKE-tag) is 
érdeklõdött a szakmai napok iránt.

Érdekesen alakult a résztvevõk száma
más tekintetben is: 201 fõ érkezett az
adott városon kívüli, más településrõl,
118 fõ egyenesen más megyébõl vett
részt az egyes helyszínek programjain.

A rendezvénysorozat elõadói 
és támogatói

A hat helyszínen összesen 59 elõadó
munkája és szakértelme biztosította az
elõadások szakmai színvonalát. Szinte
minden helyszínen példaértékû volt a kü-
lönbözõ intézményekben és könyvtártí-
pusokban dolgozó helyi szervezõk
együttmûködése, lelkes munkája a szak-
mai nap sikere érdekében.

A legtöbb helyszín programjában sze-
mélyesen részt vett és közremûködött
egyesületünk elnöke, Szakmári Klára, al-
elnökünk, Dömsödy Andrea, illetve társ-
szervezetünk, az MKE Gyermek-
könyvtáros Szekciója elnöke, Kucska
Zsuzsanna.

A rendezvénysorozat további elõadói
és közremûködõi: Baráthné Hajdu Ág-
nes, Beck Éva, Béres Erika, Bíróné Tóth
Erika, Bondor Erika, Bozzai Judit, Buda-
vári Klára, Cs. Bogyó Katalin, Czeglédi
Natália, Derekasné Orosz Andrea,
Domoszlai Krisztina, Erdélyi Eszter,
Galgóczi Dóra, Gáspárné Balázsi And-
rea, Gerölyné Kölkedi Éva, Gombos Pé-
ter, Gulyás Józsefné, Györei Istvánné,
Horváthné Imre Adél, Horváth Katalin,
Szandi Ágnes, Iványiné Nagy Kinga,
Juhászné Belle Zsuzsa, Károly Frigyes,
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Kószó Andrásné, Kovács Zoltán, Kulcsár
Marianna, Madarassi Zoltánné, Magony
Imre, Márton Kálmánné, Meskóné
Dékány Dóra, Miklós Katalin, Molnár
Anna, Nagy Viktória, Nagyné Takács
Krisztina, Németh Eszter, Orbán Gizel-
la, Oros Sándor, Östör Szabina,
Palánkainé Sebõk Zsuzsanna, Petri Ág-
nes, Regéczi Zoltánné, Sándorné
Milbacher Kinga, Sass Bálintné, Sava-
nya Ildikó, Simon Krisztina, Sutka Irén,
Szabó Zoltán, Szilágyi Irén, Tóth Viktó-
ria, Tóthné Nagyistók Katalin, Tsík Sán-
dor, Várady Zita, Varga Lilla, Vargáné
Halász Anett, Vaskó János, Venyigéné
Makrányi Margit, Vóna Mária, Zseli
Klára.

Konferenciasorozatunk egyes hely-
színeit támogatták: Fõtámogatónk a
Nemzeti Kulturális Alap. További támo-
gatóink: Galgóczi Dóra író, Oktatáskuta-
tó és Fejlesztõ Intézet – Országos Peda-
gógiai Könyvtár és Múzeum.

Szombathely: Berzsenyi Dániel
Könyvtár, Nemzeti Tankönyvkiadó, Nyu-
gat-magyarországi Egyetem (NYME)
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium, NYME Regionális Peda-
gógiai Szolgáltató és Kutató Központ,
NYME SEK Könyvtára, Roznár Pékség.

Kaposvár: Kaposvár Megyei Jogú Vá-
ros, Kaposvári Egyetem, Kaposvári
Egyetem Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium, Megyei és Városi Könyvtár,
Kaposvár.

Szeged: Csongrád Megyei Könyvtá-
rosok Egyesülete, Mozaik Könyvkiadó,
Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár.

Miskolc: II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár.

Székesfehérvár: Klett Kiadó.

A rendezvénysorozat elõadásainak 
témái

A szakmai napokat úgy szerveztük, hogy
a résztvevõk lehetõség szerint minden
helyszínen azonos információkat kapja-
nak, így az elõadások témáit „szabványo-
sítottuk”. Természetesen az alapinformá-
ciókat minden elõadó a saját személyisé-
gével és szakterületének megfelelõen szí-
nesítette. Elõadásaink témái ennek meg-
felelõen a következõk szerint alakultak:

• Jogi, szakmai változások az iskolai
könyvtárügyben

• Az új NAT-ról könyvtár-pedagógiai
szempontból

• Szükségszerû változások az iskolai
könyvtárakban

• Hogyan érintik a jogszabályi válto-
zások és az új NAT a gyerekkönyvtára-
kat?

• Csoportmunka az együttmûködési
formák témakörben

• Mi így mûködünk együtt: gyermek-
könyvtár – iskolai könyvtár (bemutató
foglalkozások)

Minden helyszínen nagyon népszerû-
nek bizonyult a Papírszínház bemutató
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(Csimota Kiadó), és sikeresek voltak
Galgóczi Dóra írónõ könyvbemutatói is.

A konferenciasorozat helyszíneinek
programja, az elhangzott elõadások a
honlapunkon megtekinthetõk, letölthe-
tõk: http://www.ktep.hu/_programok. 
A rendezvények fotói a http://picasaweb.
google.com/kte1986 címen megtekinthe-
tõk a KTE online fotóalbumaiban.

A regionális konferenciákról készült
helyi, részletes programbeszámolók ha-
marosan olvashatók lesznek a szakmai
lapokban, illetve a KTE blogján is:
http://konyvtarostanar.klog.hu/

A KTE által kiírt pályázatra, amely a
konferenciasorozathoz kapcsolódott (Mi
így mûködünk együtt: gyermekkönyvtár –
iskolai könyvtár) 14 pályamû érkezett.
Az egyes helyszíneken tartott bemutató
foglalkozásokra ezek közül válogattunk
– és a rendezvénysorozat végére ered-
mény is született (http://www.ktep.hu/
node/857).

A konferenciasorozat az elmélet mel-
lett a gyakorlati bemutatókra, jó gyakor-
latok megismertetésére is törekedett.
Úgy véljük, hogy minden résztvevõ szak-
mailag újszerû, gyakorlatban is jól hasz-
nálható információkat, ismereteket szer-
zett, s csak remélni tudjuk, hogy a meg-
ismert jó gyakorlatok mindenkit a part-
nerkapcsolatok bõvítésére, munkájuk
megújítására sarkallnak. ■
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