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Október 1. és 7. között ismét könyvtári
napokat szerveztek, ezúttal az ország
(nem végleges adatok szerint) 546 tele-
pülésén, 686 intézményben. A 3095 ren-
dezvénybõl a legtöbb, 429, ezúttal is
Bács-Kiskun megyében valósult meg, ezt
követte 375 programmal Jász-Nagykun-
Szolnok megye, majd 239-cel Borsod-
Abaúj-Zemplén. A központi téma az ak-
tív idõsödés és a nemzedékek közötti
szolidaritás Európai Unió által meghirde-
tett évéhez csatlakozva az aktív idõskor
volt.

A zárókonferenciát ismét a kecske-
méti Katona József Könyvtárban tartot-
ták. Az országos programsorozatot elin-
dító Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnöke, Fodor Péter bevezetõje után
Bank Gyula, a Bács-Kiskun Megyei Kór-
ház fõorvosa, geriáter és pszichiá-
ter szakorvos beszélt az aktív idõsödés 

esélyeirõl. Becslések szerint 2050-re
36% lesz a 60 év felettiek aránya Európá-
ban. Az, hogy az emberek hogyan idõ-
södnek, függ a genetikai adottságaiktól, a
környezetüktõl, de életútjuktól és élet-
módjuktól is. A biológiai kort körülbelül
40%-ban magunk befolyásoljuk, mondta
a fõorvos. Kitért arra is, hogy a házasság-
nak protektív szerepe van, különösen a
férfiak esetében. Nagyon jelentõs, hogy
az idõsödõ emberek megtartsák munka-
vállalói státusukat, hogy a társadalom ré-
szei maradjanak például önkéntes munka
vállalásával vagy a saját családjuk segíté-
sével, és hogy ne adják fel önálló életvi-
telüket. Felhívta a figyelmet az élet-
hosszig tartó tanulás, a hasznosság, a
kapcsolatok és a sportolás fontosságára.

Ezzel mintegy végszót is adott
Monspart Sarolta tájfutó világbajnok-
nak, a Magyar Olimpiai Bizottság alel-
nökének, aki az esélyek után az aktív idõ-
södés lehetõségeit taglalta. Saját magát is
például állítva beszélt a rendszeres moz-
gás elõnyeirõl. Fontos a kíváncsiság, az
érdeklõdés, a tanulás, az olvasás – ezek
fiatalon tartják az embert, mondta, de a
legfontosabb a napi sportolás. Mindenki-
nek olyan sportot kell választania, ami-
ben örömét leli, és ami nem jelent anyagi
megterhelést sem. A testedzés a legjobb
orvosság: elõsegíti az energiaegyensúly
fenntartását, erõsíti a teljesítõképességet,
és stresszoldóként is kiváló. Elõadása vé-
gén felhívta a figyelmet néhány alapsza-
bályra: Sohasem késõ elkezdeni. Betegen
nem szabad sportolni. Fõétkezés után
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60–90 perc szünetet kell tartani, mielõtt
valaki sportolni kezdene. És az utolsó, de
egyáltalán nem mellékes figyelmeztetése
az volt, hogy ne kínlódva sportoljunk,
hanem mindig örömmel. Egy Túró Rudit,
mondta, le lehet dolgozni például 20 perc
keringõvel is. Egy kis frivolságot csem-
pészve a terembe hozzátette, a szex is
sport…

A délelõtt
utolsó elõadója-
ként Ramháb
Mária, az or-
szágos prog-
rambizot t ság
elnöke, a koor-
dináló szerepet
ebben az évben
is ellátó Katona József Könyvtár igazga-
tója ismertette az eseménysorozat ered-
ményeit, az akkor rendelkezésre álló ada-
tokat. 

Délután a szép számú hallgatóság íze-
lítõt kaphatott egy-egy könyvtár vagy
egy egész megye rendezvényeibõl.
Liskáné Fóthy Zsuzsanna a gödöllõi,
Rillné Csapó Etelka a hõgyészi, Farkas
Beáta a kalocsai eseményekrõl beszélt,
Farkas Ferenc a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár programjait mutatta be, Már-
kus István pedig a pécsi megyei és váro-
si könyvtár, valamint Baranya megye
rendezvényeibõl nyújtott át egy színes
csokrot Könyvtárbusz, ami mindent visz
címmel.

Az idén is sikerült változatos, érdekes
programokkal megörvendeztetni az ér-
deklõdõket, és a zárókonferencia végén 
a résztvevõk már azt kérdezték, mi lesz a
jövõ évi téma. Erre a kérdésre a válasz
feltehetõen 2013 elején születik majd
meg. ■
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Szerencsés embernek tartom magam, hi-
szen ismerhettem a nagyszüleimet, de
még a dédszüleimet is. Soha nem felej-
tem el a meséiket, melyeket ölükben ül-
ve, vagy éppen ebédfõzés közben, vagy
pedig a kertben végzett munka során
hallgathattam meg. Ezeknek a meséknek
az alapját néhol az élet, néhol saját fantá-
ziájuk szülte a világra. Mindig csodálat-
tal hallgattam õket, pápaszemes szem-
üvegemen át ámuló nagy szemmel 
néztem fel rájuk és csimpaszkodtam biz-
tonságot nyújtó karjukba, ha féltem.
Gyermekként elhittem, hogy õk minden
tudás birtokában vannak. Ma már per-
sze tudom, hogy ez valójában nem így
volt. Tudom, hogy nekik is voltak kéte-
lyeik, tudom, hogy voltak rossz dönté-
seik, és tudom azt is, hogy nem tudták a
választ minden kérdésre. De egy dolgot
biztosan tudtak: tudták, hogyan kell erõs
és szilárd családi hátteret biztosítani ne-
kem, a gyermeknek; tudták, mikor kell
megfogniuk a kezem, tudták, mikor kell
hagyni elesni és megtapasztalni annak
következményeit. De mindezek közül
ami a legfontosabb: sosem feledték, hogy
õk azok, akik példaképeim nekem! 

Ezek és ezekhez hasonló gondolatok
kavarogtak a fejemben, amikor a nyár
elején elkezdtünk készülni az Országos
könyvtári napok eseményeire. A kihívást
az jelentette, hogyan lehet összehozni az
idõsebb generáció és a gyerekek, a mai
fiatalok találkozását, hogy kialakulhas-
son a párbeszéd arról, mit hoz magával az
öregedés, és miként mûködhetnek együtt
az idõsebbek és a fiatalok. Kemény fába
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vágtuk a fejszénket, hiszen sok esetben,
amikor a fiatalok az idõseket említik az
olyan, mintha valami távoli, tõlük teljes-
séggel eltérõ, jelentéktelen, egyes esetek-
ben teljesen hasznavehetetlen, üres hal-
mazt képzelnének el. Sokat törtük a 
fejünket azon, hogyan lehet mindazt a tu-
dást, amit az idõsebbek birtokolnak, át-
adni. A tudást, melyet csak az idõ múlá-
sa adhat meg egy embernek, és ami hosz-
szú évek leforgása alatt szökken szárba
és hozza meg a gyümölcsét. Ki tud a leg-
jobban a ma fiataljaihoz szólni, kik azok
a személyek, akiket szívesen meghallgat-
nak – tettük fel a kérdést magunknak. 

Így esett az egyik választásunk a szol-
noki Alterego Színház improvizációs elõ-
adására, ahol a színészek (színpadi játé-
kosok) helyszínen rögtönzött játékából
épült fel az elõadás. Olyan történetek,
helyzetek jelentek meg a színpadon, ahol
a különbözõ generációk találkoztak egy-
mással. Lehettek ezek vidám avagy szív-
szorító helyzetek. Mégis mitõl volt olyan
különleges a playback rögtönzés, teszik
fel sokan ezt a kérdést. Fõképp attól,
hogy a színészek ebben a mûfajban a 
nézõk által mesélt saját, személyes törté-
neteiket játszották el. A színpadon sze-
mélyes történetek, életesemények, ál-

mok, vágyak elevenedtek meg, amelyek
katartikus erõvel hívták életre érzelmein-
ket. Az elõadás lehetõséget kínált arra,
hogy a fiatalok szembesüljenek maguk-
kal, társaik történetein keresztül tisztá-
zódjanak értékeik, attitûdjeik, érzelmi vi-
szonyulásaik. Nem gondoltuk volna a
szervezés során, hogy ez lesz az egyik
olyan programunk a hét során, amikor
nem fogunk a teremben elférni. 

Krónikásének a szeretetrõl – ezt a cí-
met adta mûsorának Dévai Nagy Kamilla
Liszt- és Kazinczy-díjas elõadómûvész,
aki fiatal tanítványával közösen varázsol-
ta el a közönséget. Az elõadás a szeretet-
rõl szólt, szeretet az édesanya, szeretet a
hitves és szeretet a Jóisten iránt. A szere-
tet titkokkal teli világát tárták fel elõttünk
õszintén, érzelemgazdagon, andalítón és
elgondolkodtatón. Ez a különleges elõ-
adás mindenki szívébe boldogságot, sze-
retetet hozott, s olykor bizony könnyekre
is fakasztott bennünket. 

De nem volt sok idõnk pityeregni, hi-
szen még csak pár nap telt el a hétbõl, és
megérkezett a következõ elõadó Kemény
Dénes személyében, aki a magyar férfi
vízilabda-válogatott szövetségi kapitá-
nyaként elfogadta a meghívásunkat. 
A Hajdú B. István sportriporter által ve-
zetett beszélgetés alatt Kemény Dénes
beszélt a mentorairól, döntéseirõl. Arról,
hogy milyen szempontok alapján állítja
össze a csapatot, milyen módszerekkel
dolgozik és hogyan motivál. Azt mondta,
hogy a kudarc legalább olyan fontos, 
mint a siker – ha nem fontosabb –, hiszen
abból lehet igazán tanulni. Eredményes 
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edzõ az lehet, aki elõször magától köve-
tel, mert szerinte csak így lehet másokkal
szemben elvárásokat támasztani. És bár
nem örömmel, de elismeri a saját hibáit
is. Az a meggyõzõdése, hogy tanulni és
teljesíteni mindig kell, mert ami tegnap
elég volt és sikerre vezetett, az ma és hol-
nap már nem elég. Az állam igazán az
elõadás végén esett le, amikor a látogatók
mindenképp aláírást szerettek volna és
közös képet akartak készíteni Kemény
Dénessel. Gondoltam, ez nem lesz annyi-
ra egyszerûen megoldható, hiszen sokan
voltunk az elõadáson, de tévedtem! Ke-
mény Dénes ahelyett, hogy hazarohant
volna, készségesen mosolygott, aláírt,
pózolt és „rogyasztott”, ugyanis másképp
nem fért volna be a képbe. A fiatalabb
nemzedék pedig boldogan vonult ki 
a könyvtárból az értékes aláírással és a
következõ felkiáltással: „Felteszem a Face-
bookra!”

Nézettség vagy alázat címmel Incze
Zsuzsával, a Csellengõk címû, eltûnt
gyermekeket és felnõtteket keresõ mûsor
szerkesztõ-mûsorvezetõjével arról be-
szélgettünk, hogy minden esetben kide-
rül, hogy egy gyermek vagy egy fiatal
felnõtt eltûnése mögött olyan társadalmi
jelenség áll, amitõl a magyar családok
zöme szenved. Ezek a problémák: a drog,
az alkohol, a másság, a munkanélküliség,
a szegénység, a családon belüli erõszak,
az állami gondozásban élõk helyzete.

Ugyanakkor minden család élete más,
minden gyermek más okból megy el ott-
honról. A magányosság mindenképpen
állandó kísérõ jelensége ennek a problé-
mának; de az értékromlás, a súlypontok
megváltozása szintén kiváltó ok lehet. Ez
a hihetetlenül szabados világ olyan erõ-
ket gerjeszt és szabadít fel a családokban,
amelyek elõl az emberek szükségszerûen
megpróbálnak kitérni. Az úttalanságból
azonban csak egy másfajta úttalanságba
lehet menekülni. Sok családban manap-
ság annyira nem figyelnek egymásra,
hogy az is elõfordulhat, hogy senkinek
sem tûnik fel a tizenéves lányuk gömbö-
lyödõ pocakja. De vajon elvárható-e,
hogy szülõk és gyerekek jobban figyelje-
nek egymásra, miközben az a legna-
gyobb gondjuk, hogy hol talál új mun-
kahelyet a papa, jut-e a konyhapénzbõl
annyi, hogy befizessék az óvodát, a nap-
közit, lesz-e elég kenyér az asztalon reg-
gelire? Ezekre a kérdésekre kerestük a
választ az elõadás során, és remélem,
hogy megtanultuk azt is, hogy figyeljünk
jobban egymásra. Mert akár gyermek,
akár felnõtt tûnik el egy családból, min-
den esetben a gyermek a vesztes.

Nem feledkeztünk el a legkisebbek-
rõl sem. A gyerekek örök kedvence, Kis-
vakond vette birtokba gyermekkönyv-
tárunkat. A Cseh Centrummal és a 
Kis-vakond Játék Kft.-vel közösen szerve-
zett rendezvényen a Kisvakond szülõaty-
ja, Zdenek Miler által rajzolt illusztrációk
mellett régi és új kisvakondos játékokat,
tárgyakat állítottunk ki, amelyeket a múlt-
ban Csehországban gyártottak és eseten-
ként a mai napig gyártanak. A siker garan-
tált volt, a látogatók egymásnak adták a
kilincset. A gyermekkönyvtáros kollégák
pedig nem gyõzték biztosítani a polcokon
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a raktári rendet. A sok kis apró kéz pilla-
natok alatt „rendet” rakott a könyvtárban.

Az Országos könyvtári napok rendez-
vénysorozata alatt gyermekkönyvtárunk
28 programmal színesítette az összefogás
programsorozatot. Szélesre tártuk gyer-
mekkönyvtárunk ajtaját, és nagyon sok
látogatót csalogattunk be programjaink-
kal. Nem lehet minden rendezvényrõl
részletesen beszámolni, mert a Könyvtári
Levelezõ/lap hasábjai is betelnek egyszer.
Aki kíváncsi, hogy mit nyújtottunk olva-
sóinknak, látogatóinknak, az megnézheti
az Országos könyvtári napok honlapján. 

Én mit kaptam ettõl a héttõl?  Nagyon
nehéz megfogalmazni. El sem tudom
képzelni, milyen lett volna a gyermekko-
rom, majd a felnõtté válásom az „öregek”
nélkül, vajon milyen emberré váltam vol-
na, ha nincsenek… õk, az öregek! Az én
világom velük: apáink, nagyapáink életé-

vel, munkásságával kezdõdött. Õk építet-
ték számunkra azt a jelent, amelyben a
mi generációnk egy újabb nemzedék jö-
võjét alapozhatja meg. Mindennapi mun-
kánkhoz az elõdök példáiból meríthetünk
erõt, hitet és bátorságot. Én ezt kaptam
ettõl a héttõl. ■
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És felvirradt a nap, az Országos könyvtári napok kezdõnapja. Évrõl évre hatalmas lel-
kesedéssel vetjük bele magunkat a programszervezésbe, próbáljuk kifürkészni, vajon
milyen témákkal érhetjük el olvasóinkat, mi lenne az, amire felkapják a fejüket, és
mint a huszárló, ha trombitaszót hall, egyenest a könyvtárba térnek be.

A központi témajavaslatok: a biztonság, a mozgás, a bölcsesség, a társas kapcso-
latok és a játék minden korosztálynak fontos életeleme, mégis ezek a fogalmak az
idõskorral új értelmezést nyernek. Bármelyik témához nyúltunk is, megelevenedett,
fontos és érdekes tényeket tudhattunk meg az elõadótól, a munkájáról, a szenvedélyé-
rõl. Említhetném például a rendõrnõt, aki olyan veszélyekre hívta fel a figyelmünket,
amikre sosem gondolnánk: hogy a télire vásárolt tüzelõanyag lepakolása közben el-
vághatják a telefonvezetéket, lekapcsolhatják az áramot a lakásban, és míg este sötét-
ben várjuk, hogy a szolgáltató elhárítsa a hibát, védtelenül, elvágva a külvilágtól, ki-
rámolhatják a házunkat. „Folyamatos éberség!” – mondaná Mordon professzor a
Harry Potter-sorozatból, de a mi szüleink, nagyszüleink még jóhiszemûek, nem gon-
dolják, hogy az öltönyös idegen, akinek lerobbant a kocsija és kezet szeretne mosni, 
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vagy a kiskamasz, aki egy pohár vizet kér
a nénitõl, feltérképezi a házat, értékek
után szimatol, hogy napok múlva többed-
magával térjen majd vissza.

Aztán itt van a természetbarát klu-
bunk, amely rendszeresen a könyvtárban
tartja összejöveteleit, élménybeszámoló-
it. Vajk Ödön, a Szolnoki Közalkalmazott
Természetbarátok Turista Egyesülete el-
nöke, rendszeresen tart ismertetõket a
Szolnok környéki túraútvonalakról, kiál-
lítást is rendezett épp a nyáron, sok él-
ménnyel teli fényképpel. A hétre idõzített
találkozón, a nagyszülõk és unokák kö-
zös sétahelyeirõl készült bemutatón a 
kevésbé ismert természeti szépségekkel
ismerkedhettünk meg. Amikor a nagyi
sétál az unokával a városban, gyakran
csak az unásig ismert helyeken teszi. Pe-
dig a városban is találhatók elfeledett
szép helyek, amiket érdemes megmutatni 

a kicsiknek. A közös élmény közelebb
hozhatja a nemzedékeket, megértést és
tiszteletet ébreszthet egymás iránt. Az
elõadás után rövid sétát tehettek a vállal-
kozó szellemûek a gyönyörû õszi napsü-
tésben.

A másik klubszerûen mûködõ csopor-
tunk is talált olyan témát, amely beil-
leszthetõ volt a programsorozatba. Ujlaki
Csaba, a TIT Uránia Csillagvizsgáló ve-
zetõje, havi rendszerességgel tart isme-
retterjesztõ elõadásokat a könyvtárban az
érdeklõdõknek. Most a bölcsesség téma-
köréhez illeszkedve Hipertér címmel tar-
tott elõadást. Az izgalmas téma fiatalokat
és idõsebbeket is vonzott. Betekintést
nyerhettünk a csillagászati fizikába, úgy-
mint hipertéri jelenségek, idõutazás, fe-
kete lyukak, párhuzamos világok.

Az egészség és annak megõrzése idõs
korra válik csak igazán fontossá. Immár
hagyományosan általános szûrõvizsgá-
latokkal vártuk a szolnokiakat, melyek
most hallásvizsgálattal, számítógé-
pes lábvizsgálattal és véradással egészül-
tek ki.

A könyvtárban sikeresen mûködõ
Europe Direct irodával együttmûködés-
ben több programot is tudtunk tartani.
Ezek közül kettõt emelnék ki, melyek
pozitív visszhangot váltottak ki a résztve-
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võkben. Tavaly jelent meg Bali István
könyve Francia szemmel Jász-Nagykun-
Szolnok megye francia kapcsolatairól
címmel. A kétnyelvû kiadvány történeti
szempontból is szól a megye testvérme-
gyei és kulturális kapcsolatairól, hite-
lesen, élményszerûen. A nagy sikerû 
rendezvényen a szerzõvel Nagyné Kiss
Mária beszélgetett.

Az élményeknek egy másik rendezvé-
nyen is nagy szerep jutott. Aktív nyugdí-
jasok bizonyították a tételt, miszerint
Nyugdíj után kezdõdik az élet. Ezzel a
címmel jelent meg ugyanis lengyel–ma-
gyar nyugdíjasokról egy kiadvány 
a Europe Direct segítségével. A kiad-
ványban lengyel és magyar nyugdíjasok
vallanak életükrõl, aktív tevékenységük-
rõl, megismertetve a csatlakozás lehetõ-
ségét is társaikkal. A kiadvány bemutató-
ját ötórai teával egészítettük ki, melyen a
füzet magyar résztvevõi személyesen is
megismerkedhettek egymással. Az is-
merkedést nótaszóval egészítette ki Gelei
Tamás kunmadarasi népdalénekes, de jó
volt hallgatni az élménybeszámolókat az
utazóklub kalandjairól, a szolnoki Szeni-
or Színház kemény próbáiról ugyanúgy,
mint a tiszafüredi Vackor Varroda kézmû-
ves foglalkozásairól, ahol a varrás mellett
igazi barátságok szövõdtek a tagok kö-
zött. A varroda alkotásaiból kiállítások
készülnek, jeleneteik, melyeken megele-
venednek a mesehõsök, például a névadó
Vackor, Lúdas Matyi vagy maga a hon-
foglalás, minden korosztályt elvará-
zsolják.

Ebben a kiadványban bemutatkozott
Csikász Sándorné is, aki a Finnugor Né-
pek Baráti Köre vezetõjeként igen szoros
kapcsolatban áll a Verseghy Ferenc
Könyvtárral. Széles érdeklõdési köre a

közgazdaságtantól a zenéig sodorta, kap-
csolatai segítségével nemzetközi hírnévre
tett szert. Ezen kapcsolatokat gyakran a
könyvtár javára is fordította, ezt a 2012.
évben a könyves vasárnapon könyvtá-
runk örökös tagsággal viszonozta.

A könyves vasárnapi forgatag elma-
radhatatlan akcióihoz a felnõttolvasó-
szolgálat egy különleges mozzanattal 
járult hozzá. A középiskolásoknak szer-
vezett, hagyományos 24 órás vetélkedõ
elõfeladatát könyvtárunk együttmûködé-
sével bonyolították le. A könyvtár mai
épületébe épp 15 éve költözött be, ennek
aproróján 15 éves jubileumi olvasójegy-
gyel vártuk a 15 éves diákokat. Minden
középiskolás csapat mozgósította a 9. év-
folyamot, hogy ezen a napon iratkozza-
nak be a könyvtárba. Ennek eredménye-
ként 15 órától a 18 órai zárásig sorban
álltak a beiratkozni vágyó fiatalok.

A beiratkozások megtörténtek, az ak-
ciók, a programok lezajlottak, most már
jöhetnek a munkás hétköznapok, töretlen
lelkesedéssel és szeretettel várjuk régeb-
bi és vadonatúj olvasóinkat is! ■

A képeket Balázs Ildikó, Tóth Etelka Edit, 

László Cecília készítette.
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„Az idõs kor […] ajándék azért is,
mert életünk örömei és szenvedései ál-
tal újra és újra idõt kapunk önmagunk
végsõ megformálására, folytonos jobbá
tételére. A teljesség felé vezetõ út utolsó
szakaszain járni azonban néha nagyon
nehéz. Nagy erõre, akaratra, hitre és
igaz, jó, kísérõkre van szükségünk.”

(Hidy Pálné ny. egri fõiskolai tanár)

Úgy gondolom, ilyen „kísérõk” lehetünk
mi, könyvtárosok. A nyugdíjasok közege
sohasem homogén világ. Egyre többen
vannak közöttük, akik továbbra is aktív
társadalmi életet élnek, mások visszavo-
nulnak, érdeklõdési körük és mozgáste-
rük beszûkül, de ha egy héten keresztül
azt hallják rádióban, tévében és olvassák
az újságban: Idõskorban is aktívan, talál-
kozzunk a könyvtárban! – megtörhet a
jég, s elõbújik a kíváncsiság, különösen,
ha rendszeres ostrom alá kerül a megszó-
lított. A Bródy Sándor Könyvtárban mi is
csatasorba állítottuk kommunikációs esz-
közeinket, és igyekeztünk megnyerni
azokat is, akik még nem fedezték fel
könyvtárunk lehetõségeit. Idõsebb kor-
ban szívesebben mozdul ki az ember a
barátnõjével, a szomszédjával, az ismerõ-
sével. Vagyis tudtuk, a szájról szájra ter-
jedõ reklámra nagymértékben építkezhe-
tünk. Legeredményesebbnek természete-
sen a személyes megszólítás, a nyugdíjas
klubok meglátogatása bizonyult. Mivel
kapcsolatunk folyamatosan élõ a klubok-
kal és egyesületekkel, nem okozott ne-
hézséget az ismételt felkeresés. Minde-

nütt örömmel fogadták az új lehetõsége-
ket. „A könyvtár? Oda szívesen me-
gyünk, mert ott legutóbb is jól éreztük
magunkat” – kaptuk a szívderítõ választ.

S amikor felsoroltuk kínálatunkat, mi
mindennel szeretnénk õket segíteni akti-
vitásuk megtartásában, a többség egyet-
értésével hirdethettük, hogy „nem csak a
húszéveseké a világ”.

Figyelj, tanulj, változz!

A héten két alkalommal is adtunk ízelítõt
informatikai témából. Elõször a sokak ál-
tal gyakorolt digitális fotózás fogásai ke-
rültek középpontba, majd pedig az inter-
neten elérhetõ adatbázisokat, szöveg- és
képarchívumokat mutattuk be népes kez-
dõ használói körnek.

Akik velünk tartottak egész héten, ta-
pasztalhatták, programjainkat úgy alakí-
tottuk ki, hogy saját eszközeinkkel is tá-
mogassuk az Európai Unió célkitûzéseit
az aktív idõsödés és a nemzedékek kö-
zötti szolidaritás európai évében. 

A központi könyvtárban naponta
más-más témát választottunk, olyan ak-
tuális témák kerültek terítékre, amelyek
segítenek a mindennapi életvitelünk po-
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zitív irányú megváltoztatásában, vagy
legalábbis a változások elindításában. 

Hétfõn, az elsõ napon, a biztonság
tárgykörét jártuk be, Biztonságban min-
den korban címmel. Mai világunkban,
amikor naponta értesülünk súlyos bûn-
esetekrõl és valamennyien ismerünk 
jóhiszemû léprecsaltakat, az áldozattá
válás megelõzése rendkívül aktuális.
Vendégünk, Kaló József nyugalmazott
rendõr alezredes, szemléletes tájékozta-
tója a megelõzésre helyezte a hangsúlyt,
s szó esett arról is, hogyan fokozhatjuk
az önvédelmi képességünket, hogy elke-
rüljük az áldozattá válás – idõsebb 
korban különösen reális – kockázatát. 
A résztvevõk által kitöltött lakásbizton-
sági teszt nem egy hiányosságra mutatott
rá, és serkentett változtatásra. 

Kedden, a következõ napon, a kör-
nyezettudatos életmód fontosságára kí-
vántuk ráirányítani a figyelmet. Noha so-
kat változott szemléletünk az utóbbi
években e téren, még mindig rengeteg a
tennivalónk. Az Öko filmklub tagjaival
és vezetõjével, Komlósy Csabával, az
Eszterházy Károly Fõiskola (EKF) taná-
rával, arról beszélgettünk, mit is jelent a
környezettudatosság, mit tehetünk egyé-
nileg, saját életmódunk módosításával
azért, hogy unokáink környezete is élhe-
tõ világ legyen. Az itt-ott sokkoló képso-
rok sokakat önvizsgálatra késztettek, s új
cselekvések elhatározására bírtak s ha
csupán a résztvevõk töredéke valósítja is
meg friss terveit, már elérte a találkozó a
célját.

Szerdai témánk a lelki egészség meg-
tartása volt. A testi épség és egészség
megõrzésén túl frusztrációkkal teli hét-
köznapjainkban legalább annyi gondos-
kodást igényel mentális kiegyensúlyo-

zottságunk megteremtése, megóvása. 
A lelki harmónia egy vágyott állapot –
elérhetjük-e egyáltalán és milyen mód-
szerekkel? Ezen az úton az emberek
többségének segítségre, kapaszkodókra
van szüksége. A kiugróan magas részvé-
tel alapján számos ember számára ilyen
kapaszkodókat jelentenek Balogh Béla
író lelki harmóniával, öngyógyító energi-
áinkkal, tudatalattink viselkedésével kap-
csolatos kötetei és elõadásai.

Csütörtökön kicsit távolabb tekintet-
tünk az életmód vizsgálatában, noha mint
bebizonyosodott, a távolság relatív. Élõ
emlékezet – Magyarország szegin cím-
mel egy idegen nyelvi, etnikai közegben
élõ magyar népcsoport, a moldvai csán-
gók világképével, hagyományaival, hitvi-
lágával Harangozó Imre néprajzkutató,
az Ipolyi Arnold Népfõiskola vezetõje is-
mertetett meg bennünket, aki gyûjtõútjai
során bejárta az egész Kárpát-medencét,
különösen sokat dolgozott Erdélyben,
Moldvában és a Bánátban. A vele való ta-
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lálkozás felemelõ élménye világossá tet-
te számunkra, hogy a bemutatott hagyo-
mányok és közösségi megnyilvánulási
formák lényegi tartalma nem köthetõ
korhoz, helyhez, idõhöz. A forma állandó
változása mellett megõrzött tartalom, hit
tartott meg bennünket embernek, ma-
gyarnak, a szûkebb és tágabb környezet
tagjának. 

Pénteken, Kaló Béla Zuhanás címû
kötetének katartikus bemutatóján, mind-
annyian osztoztunk a lányát tragikus kö-
rülmények között elveszítõ író feldolgoz-
hatatlan fájdalmában. Ha szûkebb családi
körben történik egy tragédia, hiába va-
gyunk benne vétlenek, az önkínzó „mi-
ért” nem hagy nyugodni, egyre újabb bi-
zonyítékokat találunk magunk ellen. 
A nyomozásnak ezt az önkínzó, oidi-
puszi útját járta végig a szerzõ ebben a
megnyugtató válasz lehetetlenségét su-
galló könyvben.

„Nem lettem jobb általa, de szeretnék
jobb lenni. Szeretném jobban szeretni a
családomat” – mondta a találkozón a kö-
tetet bemutató Cs. Varga István iroda-
lomtörténész.

Még a hét elsõ felében nyílt meg 
2. számú fiókkönyvtárunkban a Nosztal-
giázzunk képekben címû képeslap-kiállí-
tás Nagyné Veres Máriának, a könyvtár
kedves olvasójának négyezer darabos
gyûjteményébõl. A tárlaton régi egri ké-
peslapokon kívül láthatók voltak a kör-
nyék népviseletét és ünnepeit bemutató
színes lapok is. A vendégkönyv tanúsága
szerint minden korosztály örömét lelte a
több korszakot átívelõ, ritkaságokat tar-
talmazó gyûjteményben.

„Észre sem vettük, de minden nap ta-
nultunk valamit magunkról” – fogalmaz-
tak látogatóink a hét végén. 

Nyelv, játék, olvasás, zene

Mindezeken túl törekedtünk arra, hogy
programjaink minden korosztályhoz el-
jussanak.

Az idegen nyelvi gyûjteményünkben
az óvodás, illetve tizenéves korosztály
számára kínáltunk idegen nyelvi progra-
mokat.

Az ovisok a jövõ könyvtárlátogatói,
fontos tehát, hogy jól érezzék magukat
elsõ „komoly” könyvtári élményeik so-
rán. A Fun and Games címû programunk
olyan játékos, sok mozgással járó angol-
foglalkozás, amely segít felkelteni, illet-
ve megalapozni az idegen nyelvek iránti
érdeklõdést, kíváncsiságot. A gyerekek
angol anyanyelvi környezetben, barátsá-
gos, bátorító, családias légkörû helyszí-
nen, egy könyvtárteremben játszanak.
Nem baj, ha egyáltalán nem tudnak an-
golul, természetesen az sem, ha már ren-
delkeznek nyelvismerettel. A lényeg az
élményszerzés. A könyvtári héten ez al-
kalommal az egri Hibay Károly Úti Óvo-
da Körte Csoportja volt a könyvtár ven-
dége. A Fun and Games azért is sikeres,
mert kiváló nyelvtanár, Paul Illand veze-
ti a foglalkozásokat.

A Beszélgessünk könyvekrõl! címû
programra 8. osztályos diákokat hívtunk.
A tanulókkal az olvasásról, olvasási szo-
kásaikról, kedvenc könyveikrõl, történe-
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teikrõl beszélgettünk. Az igényes szöve-
gek olvasása segíti a szókincs bõvülését,
fejleszti a beszédkészséget, anyanyelven
és idegen nyelven egyaránt. A beszélge-
tés alkalmat nyújtott arra is, hogy Hütter
Eszter tanárnõ és Fekete Ildikó idegen
nyelvi könyvtáros közremûködésével
megalakuljon a Readers’s Corner olva-
sóklub, melynek célja, hogy a diákok
kedvet kapjanak az angol nyelvû köny-
vek olvasásához, és az olvasás beépüljön
a tanulási módszereik közé, hosszabb tá-
von pedig az angol nyelvi kultúrájukba. 

A zenei gyûjteményben Klasszi-
kuSHOCK címmel barokk, bécsi klasszi-
kus és romantikus zeneszerzõk mûveinek
könnyûzenére gyakorolt hatását mutattuk
be, ily módon közelebb hozva a gyere-
kekhez és a tinikhez a klasszikus zenét.
Az adott korszakot, a zeneszerzõk életét
vidám, közvetlen formában, prezentáció-
val kísérve Zsoldos Marianna zenei
könyvtáros ismertette, majd a diákok az
egyes mûvek eredetijébe hallgattak bele.
Végül Halmai Richie gitárvirtuóz elõadta
a mûvek elektromos gitárra átdolgozott
változatát. A mûsoron Vivaldi, J. S. Bach,
Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms mû-
vei szerepeltek. Zárásként Richie egyve-
leget játszott saját klasszikus feldolgozá-
saiból, óriási sikert, nagy tapsot aratva.

Diskurzus, ölbeli játékok, mesék

Ezen a héten tartotta a gyermekkönyvtár
ez évi utolsó Diskurzusát. A Diskurzus
gyermekkönyvtári módszertani mûhely,
ahová a megye könyvtárosait várjuk öt-
let- és tapasztalatcserére. Ez alkalommal
vendégünk volt Pápes Éva meseszimbó-
lum-fejtõ, segítségével a mesék világá-
nak mára már kissé elfeledett szimbólu-

maival ismerkedtünk. Egy ritkán olva-
sott-hallott avar népmese meghallgatása
után játékok és közös eszmecsere során
bontogattuk a mese titkait, elsõsorban
azért, hogy felfedezzük, mennyi kincset
rejtenek magukban a népmesék. A felfe-
dezõ délelõttöt mesebeli terülj-terülj asz-
talkámról elfogyasztott ebéd követte, ami
egyúttal munkaebéd is volt, hiszen ilyen-
kor szeretjük, tudjuk leginkább megosz-
tani egymással gondolatainkat. A délután
az alkotás jegyében telt. A kollégák el-
mélyülten festették-pingálták-rajzolták
az üres csigaházakat, gyönyörû szimbó-
lumokat teremtve. Az ötlet, a csigaház-
festés, mindenkit felcsigázott, otthonra is
tervezni kezdtek hasonlót.

A Ciróka-kör foglalkozásain szeret-
nénk átadni a már feledésbe merült, de
ma is igazi értékeket hordozó népi mon-
dókakincsnek egy jó szeletét. A részt ve-
võ családok most is nagyon fogékonyak
voltak ezekre a játékokra, hiszen látták,
hogy milyen örömet okoz a kicsi gyere-
keknek a közös játék. Ezekben az évszá-
zadok alatt kialakult, tökéletes formára
csiszolódott mondókákban minden ben-
ne van, amire egy kisgyermeknek szük-
sége lehet. Benne rejlik az anyanyelv
minden játékossága, ritmusa, zenéje. Mi-
vel csak együtt lehet játszani, megtanít
egymásra figyelni, egymásnak örülni,
felkelti a vágyat a kicsikben és nagyok-
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ban egyaránt arra, hogy minél több idõt
töltsenek együtt. Ez bizonyára jó hatással
van a szülõ/nagyszülõ és a gyerek kap-
csolatára. A játék nagyon fontos mind-
annyiunk életében. Megtanít az életre, 
kialakítja szükséges készségeinket, ké-
pességeinket, feloldhatja akár a generá-
ciók közötti kapcsolódási problémákat is.

Gyere, mondok mesét neked – ezen a
címen szerveztük meg október 6-án, im-
már nyolcadik alkalommal, a népmese
napjának ünnepét. Mesélõ vendégeink
nem hivatásos mesemondók, de örömmel
tettek eleget felkérésünknek. Milibákné
Veres Erika, a Máltai Szeretetszolgálat
Iskola Alapítványának ügyvezetõ igazga-
tója kisgyerekkori emlékét is elmesélte,
amikor nagypapája mesélt neki. Kusper
Judit irodalomtörténész kisfiával az ölé-
ben, szépen, régimódian mondta a törté-
netet, Czeglédi László, az EKF könyvtá-
rának fõigazgatója a maga rajzolta diaké-
peket hívta segítségül. Derûs és jókedvû
mesemondást kaptunk Csutorás Ferenc
borásztól, Korepta Lilla riportertõl és
Lázár Ritától, az Egri Sportmúzeum
igazgatójától is. Ezek a köztiszteletben
álló, mindenki által nagyra becsült embe-
rek olyan természetes jókedvvel adták át
a meséket a szépszámú közönségnek,
hogy az igazán példaértékû. Valódi csalá-
di program volt, egészen pici, alig tipegõ
gyerekek, nagytestvérek, szülõk és nagy-
mamák együtt élvezték ennek a nem
mindennapi szombat délelõttnek minden
áldását. Együtt hallgatni meséket, arról
beszélni aztán, hogy „ha hazamegyünk,
akkor folytatjuk, jó, nagyi?” – igazán a
legjobb hétvégi program. A rendezvény
befejezése után nem szaladt haza senki,
jó kis beszélgetõs, böngészõs könyvtári
barangolás lett belõle.

Borshow-s könyves vasárnap

A központi
könyvtárban
a könyves
vasárnapon
10-tõl 16
óráig rendkí-
vüli nyitva
t a r t á s s a l ,
50%-os ked-
vezményes
beiratkozási

lehetõséggel, rendhagyó programokkal
fogadtuk a vendégeket. Aki betért hoz-
zánk, nemcsak minden szolgáltatást
igénybe vehetett, hanem elengedtük az
esetleges késedelmi díjat is. Egyébként
az amnesztia egész héten érvényben volt.

Délután pedig 14 órától az egri szõlõ-
és borkultúra hagyományainak ápolása
jegyében, a nyugdíjas klubok tagjainak
aktív közremûködésével, Irodalmi bor-
show címmel egy jó hangulatú, mozgal-
mas, táncházzal záruló programmal vet-
tünk búcsút az idei Országos könyvtári
napoktól. Hogy micsoda sikerrel, álljon
itt egy résztvevõnek, Chászárné Simon
Alice nyugdíjas pedagógusnak, az Egri
Barátnõk Egyesület tagjának magával ra-
gadó, személyes beszámolója.
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Bor az irodalomban és a könyvtárban

Igazi meglepetés volt, amikor a galériába
belépve kellemes klubhangulat fogadott,
terített asztalok, csillogó poharak, színes
szalvéták… Ígéretes kezdete egy Bor-
show-nak!

És mennyien jöttek! A könyvtáros
vendéglátók alig gyõzték behordani a
pótszékeket, asztalokat. Aztán megszó-
lalt a zene, a Carmina burana középkori,
mulatós diákdalaira végre elhelyezkedett
mindenki. Bármelyik színház örülne egy
ilyen telt háznak!

Kezdeti izgalmam csillapodott, mert
minden felkért szereplõ megjelent, s kez-
detét vette a show. Kezemben a forgató-
könyvként szolgáló vázlattal némi szo-
rongással fogtam bele a Bor az irodalom-
ban címû összeállításomba, de miután 
elhangzott az elsõ, a Carmina buranából
idézett vers, A víz és a bor vitája, rögvest
megnyugodtam, mert érdeklõdõ, nyitott
közönség vett körül, nevettek, tapsoltak. 

Noé és a szõlõ mondáján, Tinódi Lan-
tos Sebestyén Sokféle részegösökrõl szó-
ló versén jól mulattak, a versmondó telje-
sítménye egy színészével vetekedett. 

Aztán a történelmi korban egyre kö-
zeledtünk: Csokonai, Petõfi, Vörösmarty
versei szemléltették a bordalok sokféle-

ségét jobbnál jobb amatõr versmondók
elõadásában. Petúr áriáját a Bánk bánból
CD-rõl hallgattuk áhítattal, majd Márai
Sándor szép írása az egri borokról nagy
csendet teremtett a teremben. Aztán 
oldottabb hangulat következett, Utassy
József Ragyogjon a bordal! címû verse
mosolyra késztette a hallgatóságot, ezt
még tetézte Hamvas Béla eszmefuttatása,
A bor filozófiája, melynek alapkérdésére,
a mikor igyunk, mikor ne kérdésre a fel-
olvasótól megtudták a választ: „Az ivás-
nak egy törvénye van: bármikor, bárhol,
bárhogyan. Komoly idõ, komoly ember
és komoly nép számára ennyi elég.”

A szintetizátoros élõzene fokozta a jó
hangulatot, az elõadó megzenésített bor-
dalt adott elõ egri költõtõl. Ritmikus
tapssal kísérte a közönség a zenét. Majd
egri költõnõ saját versét adta elõ. Ilyen
hangulat után semmiség volt a versírási
próbálkozás, haikut kellett írni a bor té-
májában. Aláfestõ zene, a Hegedûs a ház-
tetõn bordala segítette a közönséget az
„alkotásban”. Több „jelentõs” háromso-
ros született, íme egy: 

Pincében
Gyertyaláng lobban,
A bor átlátszó bíbor,
Jóféle egri.

Jó érzéssel köszöntem meg az egy-
órás aktív részvételt, éreztem, hogy kel-
lemes idõtöltés volt ez a délután mind-
nyájunk számára. S most jött a java!
Lefler Péter, a Károly Róbert Fõiskola ta-
nára, borkóstolással egybekötött bemuta-
tót tartott a borról és a bor történetérõl.
Jaj, de finom volt! Megérkeztek hozzá az
ízletes borkorcsolyák is az asztalokra. 

Ezután szinte természetesen folytató-
dott az estébe hajló délután a helyi kóru-
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sok dalaival, egyéni nótázással, és végül
a kvízjáték értékelésével és a szereplõk
jutalmazásával.

Nagyon szeretjük ezeket a könyvtári
napokat, a figyelem felénk, az idõsödõ
korosztály felé fordul, s megmutathatjuk
mi is, mit tudunk. S a könyvtárosok? Hát
arra nincs szó! Nem csak a könyvekért,
értük is szeretünk ide járni!

Heves megyei kitekintõ

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásá-
val nemcsak intézményünkben, hanem
Heves megye további tizenhét települési
könyvtárában szervezhettünk minden
korosztály számára hasonlóan változatos,
színvonalas programokat, s a megyében
összesen 39 könyvtár 131 rendezvénnyel
csatlakozott az összefogás eseményei-
hez.

Ecsédre a népmese napja alkalmából
hívtak bennünket. A mesére vágyó, népes
csapat, gyerekek és felnõttek vegyesen, a
Luzsi Margó gyermekkönyvtáros szer-
kesztésében megjelent Mesélj nekem...
sorozattal ismerkedett meg, s aztán meg-
tudhatták egy mesébõl, miért is nincs
Eger környékén annyi szõlõre éhes sere-

gély, mint pl. a Balatonnál. Lázár Attila
bábszínész, valamint a Galagonya Báb-
színház és a Babszem Jankó Gyermek-
színház könyvlapozó elõadásai 8 mozgó-
könyvtári helyszínen, többek között
Andornaktályán, Egerfarmoson, Nagy-
úton bûvölték el a kicsiket. Az egerszaló-
ki babákat és anyukáikat ezen a héten
Fehérné Szabó Eszter pedagógus, az
egerszólátiakat Bálintné Fadgyas Eszter
gyermek-könyvtáros kolléganõnk ciró-
kálta ölbeli játékokkal, mondókákkal,
höcögtetõkkel. Gyöngyöstarjánban az
adatbázisok használatába vezették be 
az általános iskolás diákokat kolléganõ-
ink. Pétervásárán Sohonyai Edit írónõ
közremûködésével a kamaszoknak segí-
tettek a könyvtárosok érzelmi problémá-
ik feloldásában. Több településen játékos
vetélkedõkre jöttek össze a családok.
Számos helyen (Hatvan, Bélapátfalva,
Ecséd, Kisköre, Recsk) vonzó bemuta-
tókkal, elõadásokkal, kóstolókkal nép-
szerûsítették az egészséges életmódot.
Gyöngyösön például könyvkiállítás, vér-
cukorszint- és vérnyomásmérés, gyógy-
teakóstolás, talpmasszázs, grafológiai
elemzés, Bach virágterápia várta a sok-
sok betérõt. Lõrinciben Monspart Sarol-
ta mutatott jó példát és biztatta aktivitás-
ra a hajlottabb korúakat. Nagyvisnyón a
könyves vasárnap telt a testi, lelki egész-
ség megõrzésének jegyében. Volt itt ve-
télkedõ, elõadás, zöldség- és gyümölcs-
kóstolás, zöldségbõl gyümölcsbõl szobor
készítése, kiállítás, aszfaltrajzolás, frissí-
tõ masszázs. Vasárnap Hevesen is min-
denkit mozgásra bírtak, még zumbázásra
is sort kerítettek. Jó néhány településen
(Apc, Bélapátfalva, Lõrinci) tartották
fontosnak, hogy a biztonság megõrzésé-
rõl beszélgessenek. Tiszanánán a közös-
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ség, a hit biztonságban tartó erejérõl esett
szó. Hagyományaink ápolása úgyszintén
sokakat késztetett megszólalásra, zené-
lésre, éneklésre, kézmûveskedésre, helyi
túrára vagy elõadások követésére Fel-
debrõn, Lõrinciben, Apcon, Boldogon,
Balatonban, Zagyvaszántón, Füzes-
abonyban és a megye más községeiben,
városaiban. Hatvanban „kortalan” prog-
ramokra invitálták a város lakóit, akik
olyan vonzó egyéniségektõl tanulhatták
az irodalmat, mint Takaró Mihály vagy
Lackfi János. A költõt Gyöngyösön is
örömmel fogadta a népes számú közön-
ség. Alkotó-olvasó találkozókra, könyv-
bemutatókra is számos helyen hívták az
érdeklõdõket. Az informatikai elõadások,
gyakorló témaórák ifjak és idõsek köré-
ben egyaránt osztatlan sikert arattak.

Még hosszan sorolhatnám a jobbnál
jobb példákat, de talán ennyi is érzékelte-
ti, hogy milyen sokrétû programokat kí-
náltunk empatikus, visszatérésre csábító
könyvtári környezetben a korcsoportok
mindegyikének a tanulásra, tájékozódás-
ra, a szabadidõ tartalmas eltöltésére. Az
idõsebb generáció tagjai közül is szép
számban meghallották hívó szavunkat, s
valósággá vált az idei Országos könyvtá-
ri napoknak a bevezetõben már idézett,
mindenütt megjelenõ, aktivitásra serken-
tõ szlogenje. ■
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Könyvmûvészeti kiállítás 

az OSZK-ban

Egy könyvnek nemcsak a szövege, hanem
a külsõ megjelenése is üzenetet hordoz,
ezért értéket képvisel – ez a gondolat áll a
középpontjában a budapesti Országos Szé-
chényi Könyvtárban (OSZK) 2012. októ-
ber 19-én megnyílt Tr(End of Print) –
Homage to Books címû könyvmûvészeti és
tipográfiai kiállításnak.

Maczó Péter, a december 22-éig látható
tárlat kurátora az MTI-nek elmondta: a di-
gitális könyvkiadás fejlõdésének tükrében
szeretnék bemutatni a hangsúlyosan mai,
modern tipográfiát, könyvtervezést, betû-
tervezést és mintegy ezzel cáfolni a nyom-
tatott kultúra halálára vonatkozó jóslatokat,
vélekedéseket. A kiállítás címe – amely
David Carson kilencvenes évekbeli köny-
vének, az End of Printnek a parafrázisa – is
erre reflektál.

A kurátor kiemelte: ez a kiállítás nem
egy szépkiadvány-verseny gyõzteseit mu-
tatja be, hanem olyan könyveket, amelye-
ket õk személyesen szép és jó XXI. száza-
di könyvnek gondoltak.

A könyvválogatáshoz poszterkiállítás is
társul, amely egyben a nyolc évvel ezelõtt
indult Typochondria-sorozat záró darabja. 

Sághi Ilonának, az OSZK nemzetközi és
kulturális kapcsolatok osztálya vezetõjé-
nek elmondása szerint a könyvtár ezzel a
kiállítással nem szeretne valamiféle vég-
eredményre jutni vagy igazságot tenni digi-
tális és nyomtatott kiadványok között. 

Csupán úgy vélték, a nemzeti könyvtár-
nak feladata idõszerû kérdéseket felvetni,
fõként, ha könyves kérdésekrõl van szó.
Mint elmondta, véleménye szerint egy szö-
vegben megfogalmazott gondolat átadásá-
nak sikeréhez hozzátartozik a könyv papír-
ja, betûje, grafikája, a kiadvány által keltett
teljes benyomás, még ha ez nem is tuda-
tosul. Hozzáfûzte: ezzel együtt csak az a
biztos, hogy az írásban rögzített szöveg
biztosan fennmarad, az, hogy a megjelené-
si formája változik, bõvül, az természetes.

Forrás: kultura.hu



Virtuális utazásra hívom a kedves olvasót
Baranya megye dombos tájaira, mese-
szép völgyeibe. Egy képzeletbeli utazás-
ra, amit a baranyai könyvtárbuszon te-
szünk meg, térben és idõben utazva a
sokszínû baranyai települések között. 

A Csorba Gyõzõ Megyei-Városi
Könyvtár, mint Baranya megye legna-
gyobb szolgáltató könyvtára és a kisvá-
rosok könyvtárszakmai módszertani köz-
pontja, idén is csatlakozott az Országos
könyvtári napok programsorozathoz. 
Baranya megye 57 településén 134 válto-
zatos programmal szólítottuk meg a
könyvtárhasználókat. Idén – az országos
tematikát követve – elsõsorban az idõ-
sebb korosztályt hívtuk közös játékra, 
beszélgetésre, aktív kikapcsolódásra, él-
jenek akár párszáz fõs faluban vagy pár-
ezres kisvárosban, illetve a megyeköz-
pontban, Pécsen. Az október 1-je és 7-e
közötti idõszakban mintegy 4600 könyv-
tárhasználót regisztráltunk a könyvtárak-
ban. Szerencsére a nyugdíjas korosztályt
elkísérték a családok tagjai is, tehát vala-
mennyi generáció képviselõi ott voltak
programjainkon: a karon ülõ babáktól a
tiniken keresztül a szülõkig és nagyszü-
lõkig.

Aki betért bármelyik Baranya megyei
szolgáltatóhelyre vagy nyilvános könyv-
tárba ezen a héten, nem csalódott. Krea-
tív foglalkozások, felolvasóestek, író-
olvasó találkozók, babaprogramok, inter-
netes tanfolyamok, egészségmegõrzést
és az aktív szabadidõsportot népszerûsítõ
programok várták a látogatókat.

A programsorozat fõvédnökének si-
került megnyerni nyugalmazott könyvtá-
ros kollégánkat, Bertók László Kossuth-
díjas költõt.

A megye 28 aprófalvába, ahol menet-
rend szerint szolgáltatott a könyvtárbusz,
Tíz-kvíz címmel fejtörõt vittünk ki. 
A mozgókönyvtár állományát, valamint
az internet adta lehetõséget kihasználva
sokan töltötték ki helyesen a feladatlapot,
amiért értékes jutalmakat kaptak. 
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Országos könyvtári napok Baranyában

„Nem csak a húszéveseké a világ”

✒✒    Márkus István



A Zselici-dombság lankáin továbbha-
ladva a gyönyörû völgyben elterülõ
Boldogasszonyfán volt a következõ meg-
állónk. Itt aktív nagyikat és kreatív uno-
kákat találtunk a könyvtárba belépve. 
A gyermekek saját maguk által készített
ajándékokat hajtogattak, míg a nagyik a
faluház konyhájában finomabbnál fino-
mabb sütiket sütöttek, miközben aktívan
zajlott a receptcsere is. A kreatív ajándé-
kok és a finom sütik elkészülte után a
könyvtárban unokák köszöntötték nagy-
szüleiket, akik minden gyermeket meg-
vendégeltek a finomságokkal. Igazi kö-
zösségépítõ délutánt tölthettünk el itt. 

Könyvtárbuszunkkal a mohácsi kis-
térségben, a Duna kanyarulatánál fekvõ
Homorúd felé vettük utunkat. 

Megérkezve a községbe, sportos
nyugdíjasokkal találkoztunk, akik bicik-
lire pattanva végigkerekeztek a falucska
utcáin, és így hirdették a községi könyv-
tár programjait. Egész héten beszélgeté-
sekkel, múltidézéssel várták az idõsek 
a falu lakosságát – délutánonként – a
könyvtárban. 

Elhagyva a Duna vidékét, Liptódon
hímzéskiállítással, nótaesttel, védõnõi
szaktanácsadással várták a falu apraja-
nagyját. Jó hangulatú délutánokon vehet-
tek részt a könyvtárba látogatók. 

Nagynyárádon az új IKSZT (integrált
közösségi szolgáltató tér) adott otthont az
Országos könyvtári napok programjai-
nak. A felújított módos parasztházat
megcsodálva léptünk be a könyvtár olva-
sóterméül is szolgáló rendezvényte-
rembe, ahol a tevékeny és egészséges
nyugdíjas évekrõl tartott elõadást a falu
nyugalmazott háziorvosa, aki idén töltöt-
te be a 75. életévét. 

Az épület konyhájába ínycsiklandozó
illatok csábítottak minket, hiszen itt na-
gyik és unokák közösen készítették el a
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sváb konyha gyöngyszemeit. A gasztro-
nómia apró fortélyaira tanították a felnö-
vekvõ generációt a nagyszülõk. Miután 

elfogyasztották a finom étkeket, rangos
esemény vette kezdetét. A falu kékfestõ
mesterét, Sárdi János bácsit köszöntötték
a munkásságát bemutató saját kiadású
könyvvel. Megható volt látni a mester el-
érzékenyülését, aki legszebb alkotásait
állította ki ezen a héten. 

Az Ormánság felé vettük az irányt,
ahol Nagydobszán falu- és iskolatörténe-
ti kiállítást nyitottak meg ezen a héten. 
A kiállításra építve 13+1-es totót adtak a
kezébe minden könyvtárba látogatónak.
Ha figyelmesen végignézték a fényképe-
ket a vitrinekben, helyes választ tudtak
adni a kérdésekre. A helytörténeti játékra
sok hibátlan válasz érkezett. A helyesen
válaszoló olvasók ajándékot is kaptak. 

A szentlászlói könyvtárba benézve
láthattuk, hogy a helyi nyugdíjas klub
múltidézéssel töltötte a rendszeres havi
összejövetelét. Elõkerültek a régi fényké-
pek a táncházakról, bálokról, a kötõ- és
horgoló-szakkörökrõl.

A falvakat magunk mögött hagyva
meglátogattuk a kisvárosok rendezvénye-
it is. Az Ormánság „fõvárosában”, Sely-
lyén, a hangsúly a bûnmegelõzésen volt.
A rendõrség szakemberei a lakosság tel-
jes körének tartottak elõadásokat. A fiata-
lok figyelmét a tanulás és az olvasás fon-
tosságára hívták fel, míg az idõsebb kor-
osztályt a bûncselekmények elszaporodá-
sa miatt praktikus tanácsokkal látták el. 
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A történelmi Szigetvár könyvtárában
ünnepségsorozatot tartottak. A fennállá-
sának hatvanadik évét ünneplõ intéz-
ményben mutatták be a szigetvári szüle-
tésû Sarlós Endre legújabb képregényét.
A Szigeti veszedelem történetét megraj-
zoló mûvésznek most a 2. magyar hadse-
reg doni katasztrófáját bemutató képre-
gényét ismerhették meg a rendezvény
résztvevõi. A gyerekkönyvtárban Bognár
Papp Irén író és Csík Jenõ illusztrátor
mutatta be legújabb mesekönyvét, és a
kisgyerekes családoknak mesematinét is
tartottak.

Pécs felé vettük az utunkat, amikor is
a könyvtárbuszon lévõ mûholdas széles-
sávú internetkapcsolatnak köszönhetõen
két beszámoló is érkezett a könyvtárbusz
e-mail címére. Egyiket a pécsi Minerva
Könyvtárból, míg a másikat a Mohácsi
Városi Könyvtárból küldték. A pécsi
Uránvárosban mûködõ Minerva Könyv-
tár elõadássorozatot tartott látogatóinak
az írás fejlõdésérõl, valamint fehér hím-
zéssel készült kézimunkákból kiállítást is
szervezett. Mohácson egész héten prog-

ramok várták az olvasókat. Ezek közül
kiemelkedõen sikeresnek bizonyult a So-
se késõ! címmel meghirdetett nagyi inter-
nettanfolyam. Olyan népszerû lett ez a
kezdeményezés, hogy november végéig
még tovább tart a képzés, mert olyan sok
nyugdíjas iratkozott fel az internet vilá-
gát bemutató néhány órás tanfolyamra. 

Több város lakosai (Szentlõrinc,
Bóly, Sásd) a Pécsi Nemzeti Színház
Grace és Glória címû elõadását is meg-
nézhették.

Végül könyvtárbuszunkkal a Tudás-
központ garázsába álltunk be, s végigjár-
tuk az épületben megrendezett progra-
mokat is. A Tudásközpont aulájában a
Komlói Csipke Klub gyöngyszemeit állí-
tották ki. A csipkemûvészet legszebb da-
rabjait egész héten megcsodálhatták a
könyvtárhasználók. 

A Körbirodalom – Gyerekkönyvtár
számos rendezvénynek adott otthont a
héten. Kedden elfeledett népi játékokat
lehetett játszani a szekszárdi Tomával és
csapatával. 
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Szombaton családi nap volt a Kengu-
ruzseb Alapítvánnyal, ahol bábjáték, ug-
róvár várta a csöppségeket. Csütörtökön
a nemzetközi rajzpályázat eredményhir-
detése volt. Örömünkre szolgált, hogy
horvátországi magyarok és Eszék kör-
nyékén élõ fiatalok is bekapcsolódtak eb-
be a nemes versengésbe. 

Zenemûtárunknak két kiemelkedõ
rendezvénye volt ezen az õszi héten. 



A tervezett Tiszay Andor-kutatószoba
anyagával és a mûgyûjtõ munkásságával
ismerkedhettünk meg egy elõadáson,

míg a Könyves vasárnap fõ rendezvénye
a Zenélõ családok találkozója volt. Több
pécsi család, ahol minden generáció ját-
szik valamilyen hangszeren, örömzené-
lésre gyûlt össze a konferenciateremben.
A hallgatóság nagy örömére vidám mu-
zsikálással telt a vasárnap délután.

A Baranya megyei könyvtárosok ha-
gyományosan megrendezett szakmai és
baráti találkozójának idén Sásd városa
adott otthont. A délelõtti szakmai konfe-
rencián számos nyertes TÁMOP-projekt
mutatkozott be, majd a délután a kötetlen
beszélgetésé volt. 

Ezen az októberi héten író-olvasó ta-
lálkozón láttuk vendégül Fejõs Éva és
Halász Margit írót, míg a pécsi horvát ál-
talános iskola növendékeinek az Eszék-
rõl érkezõ Farkas Paden Dubravka
könyvtáros-írónõ tartott saját meséit is-
mertetõ, rendkívüli horvát nyelvû iroda-
lomórát. A rendezvény fontos mozzanata
volt, hogy az Eszéki Egyetemi és Városi
Könyvtár igazgatója, valamint a Csorba
Gyõzõ Megyei-városi Könyvtár igazga-
tója együttmûködési megállapodást írt
alá – többek között – a könyvtárak közti
közös rendezvények tartásáról, valamint
az állománycserérõl. 

A rendezvénysorozat alatt – az elõzõ
évekhez hasonlóan – egészségnapot is
tartottunk, amelyre vérnyomás- és vércu-
korszint-méréssel, egészségmegõrzési 
tanácsadással egybekötött véradást is
szerveztünk. A résztvevõk egyöntetû vé-
leménye az volt, hogy azért is fontos ez a
visszatérõ program, mert a testet, lelket
karban tartó tornára és a segítõ tanácsok-
ra így legalább évente egyszer sor kerül.

Ezzel virtuális utazásunk véget ért.
Remélem, hogy az egy héten át tartó kép-
zeletbeli kirándulás élményszerû bemu-
tatásával sikerült elmesélnem, hogy 
Baranya megyében milyen sokszínû ren-
dezvények valósultak meg. 

Megköszönve a könyvtáros kollégák
figyelmét; én is búcsúzom, de a könyv-
tárbusz menetrend szerint és töretlenül
robog tovább: http://www.dzstudio.hu/
konyvtarbusz... ■
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Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
(OIK) 2012. szeptember 26-án, szerdán,
a nyelvek európai napja alkalmából idén
nyolcadik alkalommal tartotta meg nyílt
napját, melynek keretében reggel kilenc-
tõl este nyolc óráig konferenciával és
kulturális programokkal vártunk minden
kedves érdeklõdõt. Idén meglehetõsen
kevés anyagi támogatást sikerült elnyer-
nünk erre a rendezvényünkre, az elõzetes
aggodalmainkkal ellentétben mégis sike-
res nyílt napot tudhatunk magunk mö-
gött, amit a látogatók száma és a kedvez-
ményes beiratkozásból származó és
egyéb napközbeni bevételek is alátá-
masztottak.

A nyelvek európai napjának az Orszá-
gos Idegennyelvû Könyvtárban rendezett
ünnepségét Hammerstein Judit kultúráért
felelõs helyettes államtitkár nyitotta meg.
„Amikor anyanyelvünkön kívül egy má-
sik nyelvet is megtanulunk, fokozatosan
birtokba veszünk egy eszközt, amellyel
más módon értjük meg a világot, mint
anyanyelvünkön. A nyelvtanulás közben
az egyre újabb és újabb »értések«,

»megértések« rányitják a szemünket arra,
hogy a világ sokféle módon létezik, és a
nyelv, a nyelvek ezeket a különbözõ lét-
módokat teszik számunkra hozzáférhetõ-
vé” – mondta megnyitó beszédében Ham-
merstein Judit. 

Ezen a napon a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) támogatásával könyvtár-
szakmai konferenciát tartottunk könyv-
tárhasználóknak és könyvtárosoknak
Idegen nyelvû gyûjtemények és szolgálta-
tásaik címmel. A konferencia elõadóinak
felkérése során fontos szempont volt,
hogy ez alkalommal ne a vezetõk, hanem
a könyvtárak különbözõ beosztású mun-
katársai kapjanak lehetõséget szakterü-
letük bemutatására. A hét szakmai elõ-
adás a legkülönfélébb témaköröket ölelte
fel. A szakmai beszámolók mellett a leg-
több prezentáció személyes történeteket
is tartalmazott. Mindegyik elõadás után
lehetõség volt kérdések feltevésére és ta-
pasztalatcserére. Beleláthattunk a külön-
bözõ könyvtárak nehézségeibe és öröme-
ibe, egy-egy kiemelkedõ teljesítmény
mögötti módszerekbe.

A nyitó elõadásban Andaházi-Szeghy
Viktor (HM-HIM Hadtörténeti Könyvtár)
a Hadtörténeti Könyvtár gyûjteményeirõl
beszélt az idegen nyelvû dokumentumok
aspektusából. Röviden ismertette a Had-
történeti Könyvtár gyûjteményét, mely
kézi- és szakkönyvekbõl, idõszaki kiad-
ványokból, régi könyvekbõl és szabály-
zatgyûjteményekbõl áll. A kézi- és szak-
könyvgyûjteményük az 1920-as évektõl
kezdve tartalmaz hadtudományi, hadi-
technikai és szépirodalomi mûveket. 
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Nyílt nap az Országos Idegennyelvû Könyvtárban

✒✒    Zupán Veronika



Említést tett arról, hogy a régi könyvek
között találhatók 1851 elõtti kiadású do-
kumentumok. Egy-egy dokumentumot
részletesen is ismertetetett, így rövid tör-
ténelemórán is részt vehettek az egybe-
gyûltek.

Az egri Bródy Sándor Könyvtárban
dolgozó Fekete Ildikó sok képanyaggal
kiegészített, Gyûjteményfejlesztés megyei
gyakorlatban címû elõadása olyannyira
érdekesen és alaposan ismertette könyv-
táruk mûködését, hogy mindenki úgy
érezhette, könyvtárlátogatáson veszünk
részt, holott fizikailag Budapesten ma-
radtunk. Megtudhattuk, hogy a Bródy
Sándor Könyvtár idegen nyelvû gyûjte-
ményének kialakítása során fontos volt,
hogy ne csak hasznos, hanem érdekes is
legyen. Úgy gondolják, nyelvet tanulni
mindenbõl lehet, a szakácskönyvtõl a da-
loskönyvig minden idegen nyelven írt
szöveg alkalmas a nyelvtanulásra is, ha
az nyelvileg korrekt. Gyûjteményük ki-
alakításánál az ajándékozás kezdetben is
fontos szerepet játszott. Például a nagy
ajándékozóik közé tartoznak a kiadók is.
A mai napig rendszeresek a könyvtárban
a kiadói tájékoztatók, könyvbemutatók,
workshopok. A Goethe Intézettel és a
British Councillal ma is kivételes az
együttmûködésük, az intézetek támogat-
ják a gyûjtemény fejlesztését, illetve
évente több, a gyûjteményhez kapcsoló-
dó, arra épülõ rendezvényt bonyolítanak
le a segítségükkel. Emellett a könyvtár
kialakított többek között egy angol tár-
salgási klubot is, mely évek óta sikeresen
mûködik, visszajáró tagokkal.

Könyvtárunk munkatársa, Haluska
Veronka, Gyûjteményfejlesztés – válság
idején címû elõadásában szerzeményezé-
sünkrõl, szakreferensi rendszerünkrõl be-

szélt. Elmondta, hogy 2012 – vételi
szempontból – jó évnek ígérkezik. A be-
szerzéshez a legfõbb forrásaink idén:
Nemzetiségi Dokumentumellátás 2012,
Márai program II., az NKA Közgyûjte-
ményi Kollégiumának Élethosszig tartó
tanulás – nyelv-tudás-mûveltség címû
egyedi pályázata. Megemlítette, hogy
könyvtárunk az újonnan vásárolt köny-
vekrõl tájékoztatja olvasóit honlapunk
Ajánló rovatában, illetve a Kávészünet
elnevezésû blogunkon A hét könyve soro-
zatunk segítségével. Haluska Veronka be-
számolt arról, hogy útjára indítottuk
könyvmenhely akciónkat, melynek során
befogadunk szépirodalmi mûveket,
nyelvkönyveket, szótárakat, útikönyve-
ket, nemzetiségi és zenei témájú könyve-
ket, kottákat eredeti és magyar nyelven.
A felajánlók nevét havonta közzétesszük
honlapunkon és Facebook-oldalunkon.
Az állományba vett könyvekben feltün-
tetjük az ajándékozó nevét. Az állomány-
ba nem kerülõ könyveket értékesítjük. Az
így befolyt összeget gyûjteményfejlesz-
tésre fordítjuk.

A délelõtti elõadások után büféebéd
várta a konferencia résztvevõit az átrium-
ban. A szünetben lehetõség nyílt a be-
szélgetésre, kapcsolatépítésre és a könyv-
tár bejárására. 

A délutáni elõadások sorát Lencsés
Ákos a KSH Könyvtár nemzetközi sta-
tisztikai állományának bemutatásával
nyitotta, bemutatva a könyvtár történetét,
mûködését és gyûjteményét. Elõször be-
számolt a könyvtár nemzetközi statiszti-
kai állományának gyarapítási módszerei-
rõl. Érdekes információkat hallhattunk az
1950-es évek köztudottan vészterhes idõ-
szakában szigorúan bizalmasnak jelölt
kiadványokról.
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Molnár Ivett (CEU – Közép-európai
Egyetem) Elektronikus adatbázisok és
azok használata a CEU Könyvtárban cí-
mû elõadásából megtudhattuk, hogy 
Albániától Zimbabwéig a világ szinte
minden tájáról érkeznek diákok a CEU-
ra. A könyvtár online könyvek, folyóira-
tok, elektronikus adatbázisok, online
szervizek, tréningek és hagyományos do-
kumentumok segítségével igyekszik se-
gíteni a tanulásukat, sikerüket. Kiemelten
fontos könyvtárukban a különbözõ adat-
bázisok használata. Általános tudomá-
nyos adatbázisok és speciális források
egyaránt hozzáférhetõk náluk, melyekbõl
különbözõ üzleti adatok, céginformá-
ciók, pénzügyi adatok, piacfigyelés, sta-
tisztikák és elemzések érhetõk el. Ezen-
kívül rendelkeznek középkori latin és 
görög szövegeket tartalmazó adatbázi-
sokkal, vizuális archívummal. Terveik
között szerepel a használatot segítõ vi-
deók és felhasználhatósági teszt készítése. 

A sorban ismét egy OIK-os kollé-
gánk, Nagy Erzsébet tájékoztató könyv-
táros elõadása következett Olvasóbarát
szolgáltatásfejlesztés címmel. Elõadásá-
ban kitért arra, hogy az olvasóbarát
könyvtár fontos ismérve a szolgáltatási
terek teljes akadálymentesítése. Megem-
lítette az olvasókkal való kapcsolattartás
formáit is, például az e-mailes tájékozta-
tást, mely aktuális információt tartalmaz
a nyári és téli zárva tartással kapcsolat-
ban, valamint a különbözõ rendezvénye-
inkhez kapcsolódó felhívásokat és ünne-
pi jókívánságokat küldünk e-mailben 
angol és magyar nyelven. Új olvasókat
többek között a kitelepülések során
igyekszünk megszólítani. A könyvtárat
és szolgáltatásait nem csak a falakon be-
lül népszerûsítjük, gyakran veszünk részt

kulturális, nyelvoktatáshoz, illetve ide-
gen nyelvekhez kapcsolódó programo-
kon is. 

Számomra a konferencia záró elõadá-
sa volt a legizgalmasabb. Petró Leonárd
(Debreceni Egyetem Egyetemi és Nem-
zeti Könyvtár – Kenézy Élettudományi
Könyvtár) Külföldi olvasók a könyvtár-
ban – kihívások és egyediségek a külföldi
orvostanhallgatók könyvtári kiszolgálá-
sában címû elõadásában humorosan, de
mégis részletesen ismertette, hogy mi-
lyen kihívásokkal jár a más anyanyelvû
és más kultúrájú olvasókkal való együtt-
mûködés. A verbális kommunikáció
nyelve intézményükben az angol, de
munkájuk során az angol számos külön-
bözõ akcentussal és szóhasználattal be-
szélt formájával találkoznak. Minden, ol-
vasóknak szánt információt két nyelven
kell megfogalmazniuk, az eltérõ felhasz-
nálói nyelvtudás miatt egyszerû és vilá-
gos megfogalmazással. A közérthetõség
miatt az információs táblákat, ha lehet,
szöveg nélküli formában készítik el, in-
kább rajzokkal kommunikálnak. Ennek
ellenére akadnak vicces félreértések. Ki-
hívást jelent a kulturális sokszínûség, de
sikerül ezzel együtt élniük. Például
könyvtárukban erõsen megjelenik a val-
lásgyakorlattal kapcsolatos problémakör,
így az imaszõnyeg látványa náluk szinte
mindennapos. Tapasztalataik szerint a
külföldi hallgatók igényei túlmutatnak 
a hagyományos könyvtári szerepeken,
mert számukra a könyvtár egyfajta infor-
mációs központot is jelent. A színes fel-
használói igények segítik a könyvtári és
könyvtárosi szerepkör újraértelmezését,
a szakmai fejlõdést. Megfogalmazása
szerint a Kenézyben dolgozók egyszerre
könyvtárosok, informatikai szakembe-
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rek, kulturális „nagykövetek”, tolmácsok
és ismerõsök, barátok. A multikulturális
környezetben a könyvtáros hagyományos
szerepköre szükségképpen kiegészül. 
A külföldi hallgatók igényei segítik,
hogy a könyvtáros egyre inkább sokolda-
lúan felkészült szakemberré váljon.

A konferencia után Mándli Gyula
(Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác)
Kultúrák találkozása. Kapcsolat – kom-
munikáció – örökség címû fotókiállításá-
nak megnyitója következett. 

Az Alkotó könyvtáros sorozat része-
ként megnyíló kiállítást Engel Judit kol-
légánk szervezte, és Fehér Miklós, a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete fõtitkára
nyitotta meg. Mándli Gyula népmûvelõ-
ként, illetve könyvtárosként dolgozott
Körmenden, majd Szobon és Szentend-
rén, 1995 óta pedig a váci Katona Lajos
Városi Könyvtár igazgatója. Diákkora óta
fotózik. A dokumentarista fotózás híve,
de gyakran készít természetfotókat, port-
rékat is. Rengeteg képet készített helytör-
téneti, honismereti gyûjtemények részé-
re. Számtalan, fõként Pest megyei újság-
ban és szakmai folyóiratban jelentek meg
képei. Önálló fotókiállítása volt a váci
Madách Imre Mûvelõdési Központban és
Ipolyságon, a Honti Múzeum és Galériá-
ban. 

Nyílt napunk egyik fontos és vissza-
térõ eleme az idén hetedik alkalommal
megrendezett mûfordítás-pályázatunk
eredményhirdetése és díjátadója. Ebben
az évben kereken száz pályamû érkezett
Lorand Gaspar Jérusalem címû versének
magyar fordítására. Olvasótermünkben
került sor az értékelésre, melynek során a
zsûri tagjai, Lackfi János költõ, mûfordí-
tó, a zsûri elnöke, Tóth Krisztina költõ,
mûfordító és könyvtárunk munkatársa,
Virág Bognár Ágota ismertették a beér-
kezett pályamûvek fõbb jellemzõit.
Lackfi János értékelésében szelíd humor-
ral kitért a félrefordítások fõbb okaira,
jellemzõire. A díjátadó a támogatók
(Cofidis, Institut Français Budapest,
Groupama Garancia Biztosító, Magyar
Fordítóház Alapítvány) jelenlétében zaj-
lott. A Napút Kiadónak köszönhetõen a
pályázat legjobb fordításai megjelentek 
a Napút-füzetben. Az esemény végén
meghallgathattuk a nyertes fordítást az el-
sõ helyezést elért Albert Éva elõadásában.

A rendezvények mellett egész nap jó-
tékonysági büfé várta a látogatókat, ahol
a munkatársaink által sütött, finomabbnál
finomabb sós és édes süteményekbõl vá-
sárolhattak a látogatók. 

Kónya Zsuzsa kollégánk ötletének kö-
szönhetõen idén a földszinten kialakítot-
tunk egy retró könyvsarkot is, ahol a 
kihelyezett fotelekben kényelmesen lete-
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lepedve válogathattak az érdeklõdõk fil-
léres könyvvásárunk kínálatából. Könyv-
vásárunkban a már említett könyvmen-
helybõl és az állományunkból kivont és
az ajándékba kapott könyveinkbõl lehe-
tett válogatni. A befolyt összegbõl
könyvtárunk állományát szeretnénk gya-
rapítani az olvasói beszerzési javaslatok
alapján. Mivel a könyvsaroknak nagy si-
kere volt, a nyílt nap után is megtartottuk,
és továbbra is várja az olvasókat.

Említést érdemel még a nyílt napi kü-
lönleges szolgáltatásunk, a könyvtár- és
raktártúránk is, melynek során a résztve-
võk bepillantást nyerhettek könyvtárunk
ritkán látott részeibe. A földszinti nagy
tömörraktárban kollégáink vezetésé-
vel megmutattuk, milyen úton kerülnek
az olvasók kezébe a kért könyvek, folyó-
iratok.

A nap utolsó programja Pátkai Rozi-
na és Tóth Mátyás koncertje volt. A bossa
novát játszó duó zenéjét a brazil dallam-
világ autentikus elõadásmódja, az ének
és gitár magával ragadó összjátéka teszi
különlegessé. Lágy zenéjük kifejezetten
megnyugtató lezárása volt az esemény-
dús napnak. ■
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2012. szeptember 26. és 28. között ren-
dezték meg az Informatio Scientifica –
Informatio Medicata konferenciát. 2010-
ben csatlakozott az addig Informatio
Medicata szervezõbizottsági tagjaihoz
(Semmelweis Egyetem Központi Könyv-
tára, Magyar Orvosi Könyvtárak Szövet-
sége) az Egyetemi Könyvtárigazgatók
Kollégiuma, és így már új néven, bõvebb
tartalommal és tágabb közönséget meg-
célozva folytatódott a mûhelymunka. 
A szervezõk mindig fontos feladatuknak
tekintették, hogy az orvosi, felsõoktatási
könyvtárosok számára hasznos, új infor-
mációkkal szolgáljanak. A szeptember-
ben már kilencedik alkalommal megren-
dezett konferencia fontos találkozási
pont és szakmai fórum a könyvtárosok, a
tartalomszolgáltatók és a témában érde-
kelt szakemberek számára.

Találkozási pont személyes szinten is:
rendszerint a konferencia nulladik napján
kerül sor a nyugállományú kollégák talál-
kozójára, és a következõ két nap során a
látogatók sok olyan külföldi és magyar
kollégával találkozhatnak személyesen,
akikkel napi munkájuk folyamán már
kapcsolatba kerültek. Másrészt szakmai
szinten, hiszen a továbbképzés elenged-
hetetlen, hogy a könyvtárosok lépést tud-
janak tartani az információszolgáltatás
folyamatosan megújuló irányaival, külö-
nösen egy olyan, új eredményekkel és
kutatásokkal teli, progresszív szakterüle-
tet kiszolgálva, mint az orvostudomány.
Erre a „továbbképzésre”, szakmai tapasz-
talatcserére kíván alkalmat adni a konfe-
rencia. 

Informatio Scientifica – Informatio Med



Az Informatio Scientifica – Infor-
matio Medicata idei fõ témája az innová-
ció és a kutatás-fejlesztés volt, elsõsor-
ban az orvosi információszolgáltatásban.
Az innováció szemléletváltás. Az innova-
tív gondolkodásmód az egyik legfonto-
sabb mozgatórugója a tudomány fejlõdé-
sének, aminek a bázisa a felsõoktatás, a
felsõoktatási intézményekben folyó okta-
tási és kutatómunka. Így elengedhetetlen
a kutatóhelyek naprakész információk-
hoz való hozzáférése, az oktatási tevé-
kenységet végzõk és az oktatásban részt
vevõket kiszolgáló könyvtárak munkájá-
nak segítése.

A konferencián mindhárom hazai or-
vosegyetem képviselte magát, neves elõ-
adóink elsõsorban az idei fõ téma, az 
innováció kiváló szakemberei. A nyitó
plenáris ülésen Szél Ágoston, a Semmel-
weis Egyetem rektora köszöntötte a
résztvevõket, majd az ezt követõ elõadá-
sok során az orvostudomány két innova-
tív fejlesztésébe is bepillantást nyertek 
a résztvevõk. Szabó Gábor, a Szegedi 
Tudományegyetem rektora, kutatási terü-
letérõl, a lézerek orvosi alkalmazásairól
tartott elõadást, Balogh Attila pedig a 4D
Anatomy szoftver, egy egyedülálló ma-
gyar innováció kínálta oktatási és szimu-
lációs lehetõségekbe vezette be a közön-
séget. A következõ napon Nikodémus 
Antal (a Nemzetgazdasági Minisztérium
fõosztályvezetõje) hazai és nemzetközi
innovációs stratégiát elemzõ nyitó elõ-
adása után Kovács L. Gábor, a Pécsi Tu-
dományegyetem rektorhelyettese, a
Szentágothai János Kutatóközpont mun-

kájának bemutatásával illusztrálta, ho-
gyan szolgálja az oktatási központ a tu-
dásalapú társadalom és gazdaság igénye-
it. Mátyus László, a Debreceni Egyetem
innovációs rektori biztosa, a Tudás- és
Technológia Transzfer Iroda feladatairól,
a szellemi alkotások szakszerû mene-
dzselésérõl számolt be.

Hasznos gyakorlati tudnivalókkal
szolgált az idei konferencia négy work-
shopja (Elsevier, Minerva-EBSCO,
Ovid, ProQuest). A látogatók megismer-
ték az új termékeket és szolgáltatásokat a
hatékony használat és keresés érdekében.
Sok szolgáltató megújuló felhasználói fe-
lülettel, bõvülõ keresési opciókkal teszi
egyszerûbbé és átláthatóbbá termékeit,
valamint hasznos kapcsolódó multimédi-
ás anyagokkal egészíti ki adattárát, ezzel
elõsegítve a releváns találatok elérését.
Mindezek nem csak az egészségtudomá-
nyi szaktájékoztatás, de a felsõoktatási
könyvtári munka során is fontosak.

A hazai aktualitások mellett külföldi
trendekkel is megismerkedhettek a részt-
vevõk, a meghívott vendégek között tar-
tott elõadást Diana J. Cunningham
(Health Sciences Library, New York
Medical College), valamint számos kül-
földi kiállítónk is. Az elõadásokon az 
aktuális könyvtári, információmenedzs-
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ment és innovációs témák mellett több-
ször is szóba került az OpenAccess elérés
egyre aktuálisabb kérdése.

A tudományos programok mellett két
napig tartó szakmai kiállítás várta a ven-
dégeket a Balassi Intézetben. Kiállítóink
között neves hazai és külföldi könyvki-
adók és tartalomszolgáltatók szerepeltek
– idén hat magyar és tíz külföldi kiállító
mutatkozott be (részletes lista és leírás a
konferencia honlapján található).

Az MTMT kerekasztal ülés az elõzõ
év nagy sikerére és a kiemelkedõ érdek-
lõdésre való tekintettel már visszatérõ
programja a konferenciának. A Magyar
Tudományos Mûvek Tára: kötelesség és
felelõsség. A tudományos tevékenységet
folytató intézetek örök kérdése, kell-e
mérni és mérhetõ-e a tudományos mun-
ka. A pontos és hiteles adminisztráció és
a lehetséges tévutak elkerülése vala-
mennyi intézet, mind a kutatók, mind az
MTMT-adminisztrá-
torok közös érdeke.
Az MTMT egyedül-
álló lehetõséget biz-
tosít a kutatók és
egyetemek munkás-
ságának és tudomá-
nyos mérõszámainak
rögzítésére, ez azon-
ban nagy odafigye-

lést, az MTMT-adminisztrátorok folya-
matos továbbképzését igényli – ennek kí-
ván alkalmat adni a nevezett kerekasztal
beszélgetés is. A szekcióban tartott elõ-
adást Kilár Ferenc (Pécsi Tudomány-
egyetem, az MTMT Programtanács elnö-
ke), Holl András (Magyar Tudományos
Akadémia, az MTMT IT Szakbizottság
elnöke) és Dudás Anikó (Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, az MTMT Bibliog-
ráfiai Szakbizottság tagja). Az elõadók
olyan aktuális témákat vitattak meg, mint
a sokszerzõs mûvek, a kutatócsoportok
munkái vagy a hivatkozási hálók kérdés-
köre, az MTMT egyéb adatbázisokkal
való összehangolása, valamint elhang-
zottak további fontos technikai tudniva-
lók, melyek egytõl egyig a részt vevõ
könyvtárosok napi munkáját érintõ kér-
dések.

A konferencia magas színvonalát
visszatérõ és új vendégeink pozitív visz-
szajelzései, a meghívásunkat elfogadó
neves elõadók és kiállítóink évrõl évre
gyarapodó létszáma igazolja. A szerve-
zõk elkötelezettek ennek az elvárt magas
színvonalnak eleget tenni most és a jövõ-
ben is. 

A konferenciáról további információk
az Informatio Scientifica – Informatio
Medicata 2012 weboldalán érhetõk el: 
http://www.lib.sote.hu/nav/isim2012. ■
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Rózsa György (1922–2005) neve jól is-
mert a magyar könyvtárosszakmában. Az
MTA Könyvtára egykori igazgatójaként,
székházának megteremtõjeként, a genfi
ENSZ Könyvtár vezetõjeként vagy az
ELTE Könyvtártudományi és Informati-
kai Tanszék (a mai Informatikai és
Könyvtártudományi Intézet) oktatójaként
egyaránt sokat tett a hazai és a nemzetkö-
zi könyvtárügyért, könyvtárosképzésért.
Visszaemlékezéseibõl a Könyvtári Leve-
lezõ/lap is közölt két hosszabb részletet.1

Rózsa György 1960 és 1996 között
vezette az Akadémia könyvtárát. Tevé-
kenysége nyomán nemcsak a könyvtár új
épülete született meg, hanem felélénkül-

tek a tudománymetriai kutatások és a
könyvtár nemzetközi kapcsolatai. 1969
és 1975 között a genfi ENSZ Könyvtár
vezetõjeként megszakította tevékenysé-
gét az MTA Könyvtárában, hogy 1975
után nemzetközi tapasztalatokkal felvér-
tezve irányíthassa az akadémiai intéz-
ményt. 

2012. október 12-én 15 órakor, szüle-
tésének kilencvenedik évfordulója alkal-
mából utolsó lakhelyén, a Csanády utca
4/b szám alatt avatták fel emléktábláját,
amelyet a család, a XIII. Kerületi Önkor-
mányzat és az MTA Könyvtára állított.
Az avatási ünnepség moderátoraként Ró-
zsa György fia, Rózsa Mihály vezette be
a felszólalásokat. Az alkotó életmû és a

személyes nagyság elõtt tisztelgõ emlék-
táblánál felszólalt a szakma képviseleté-
ben Ambrus János, az Országgyûlési
Könyvtár fõigazgatója. Felidézte Rózsa
György gondolatait, és megemlítette, mi-
lyen ritka a könyvtárosszakmában az em-
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Rózsa György emléktáblájának felavatása

1 Rózsa Dávid: Rózsa György visszaemlékezései-

bõl I–II. Könyvtári Levelezõ/lap, 2010. 12. sz.

4–12. o., 2011. 1. sz. 8–12. o.



léktáblák avatása – ez kiemeli Rózsa
György teljesítményét. Felhívta a figyel-
met arra is, hogy az emléktábla nem az
elhunytnak, hanem a jelenlevõknek és 
az utódoknak szól. Ezért is fontos, hogy
a tábla a fiataloknak is jelentést hordoz-
zon. A családból Rózsa György unokája,
Rózsa Dávid tartott rövid megemlékezõ
beszédet, aki a KSH Könyvtár munkatár-
saként maga is nagyapja hivatását mûve-
li. Személyes hangvételû visszaemléke-
zésében szólt az összefonódó és egymás-
ra ható sorsokról. A közös nyaralástól a
szakmai életutat befolyásoló döntésekig 

szükséges volt a személyes kapcsolat 
Rózsa Györggyel, aki nemcsak nagyapa,
hanem szakmai példakép is. A felszólalá-
sok végén a tábla ünnepélyes felavatása
két unoka, Rózsa Eszter és Rózsa Dávid
közremûködésével történt. Az emlékezés
és tisztelet elsõ koszorúit a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete részérõl
Biczák Péter elnökségi tag, a Pest Me-
gyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója,
a XIII. Kerületi Önkormányzat részérõl
Radó Gábor, a család részérõl pedig Ró-
zsa György idõsebbik fia, Rózsa Gábor
helyezte el. Rózsa Mihály az ünnepség 

zárszavaként felelevenítette, hogy édes-
apja büszke lehetett barátaira, és a megje-
lentek nagy számát tekintve, nem alapta-
lanul. 

A magyar könyvtárosszakma az év-
forduló alkalmából együtt emlékezhet
nagy alakjára – és együtt tanulhatunk éle-
tébõl és mûveibõl. ■
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O k -
t ó b e r

elsõ hete
ezúttal is –

mint minden
évben – a

könyvtári hét je-
gyében zajlott.

Idén a Könyvtárak az
aktív idõsödésért gon-

dolat vezérelte a Nemze-
ti Kulturális Alap (NKA)

támogatásával szervezett
programokat. Remekül beleil-

lett ebbe a sorba a könyves szer-
da 2012. október 3-án rendezett

író-olvasó találkozója, melynek
meghívott vendége a híres mûvészcsa-

lád tagja, Melocco Péter, az ismert szob-
rászmûvész bátyja volt. A család másik

t ag j a
is tevé-

k e n y
részt vállalt

a mûsorban,
nevezetesen a

zenei közremû-
ködõ és a kérdezõ

szerepét Melocco Já-
nos, Melocco Miklós

fia, a körünkben meg-
jelent író unokaöccse vál-

lalta. 
Már az indulás is szokatlan

volt: finom, kristálytiszta hang
vonta magára a közönség figyel-

mét, mely egy tibeti imacsengõtõl
származott, egybõl megadva a békés,

meditatív alap hangulatot. Egymás mellé
fûzött mozaikok laza soraként lehet érzé-

keltetni az este témaköreit. A gyermekkortól,
az édesapa elvesztésétõl kiindulva az életút
különbözõ állomásaira kérdezett rá a beszél-
getõtárs, aki személyes emlékeit is belefûzte a
kérdések sorába. Gyermekkori benyomásait a
persona non grata-vá vált nagybácsiról, aki-
nek külföldrõl érkezett híradásait is csak lop-
va, titokban lehetett olvasni. Az író élvezetes
részeket olvasott a Vak ember visszanéz cím-
mel megjelent, önéletrajzi ihletésû, vaskos 

Vetítéssel egybekötött, éles logikával, remek
szófordulatokkal és helyenként humorral fû-
szerezett elõadást tartott Racsné Galambos
Gréta rendõrzászlós. A Megyei Rendõr-fõka-
pitányság Bûnmegelõzési Csoportjától jött 
Tatára, hogy megvilágítsa a leggyakoribb mód-
szereket, melyeknek áldozatai jobbára az idõ-
sebb korosztályból kerülnek ki. Ezért is ren-
deztük az Országos könyvtári napok keretébe
tartozó elõadást, (mely a TÁMOP 3.2.4 jelû
pályázat Jogi estek címû programsorozatának
része is volt egyben), elsõsorban nekik. Õk a
leginkább veszélyeztetettek, mert – magányos-
ságuk miatt – gyakran örülnek, ha valaki be-
csenget hozzájuk. Szívesen nyitnak ajtót akár
idegennek is, nem tételezik fel, hogy ezzel rög-
tön potenciális áldozattá válnak. Ilyen próbál-
kozások például, amikor valamelyik szolgálta-
tó nevében (Vízmûvek, gázszolgáltató, ELMÛ)
kér bebocsátást az illetõ, vagy rosszullétet imi-
tálva besurran, s míg a lakás tulajdonosa egy
pohár vizet hoz, kirámolja az értékeket. Esetleg
éppen „pénzt hoz”: egy bizonyos szolgáltató-
nál túlfizetést emleget, s kéri, hogy a tulaj-
donos váltsa fel számára a nagycímletû
pénzt. Ekkor megfigyeli, honnan veszi
elõ az illetõ a pénzét, s figyelmét el-
terelve, máris ellopja a tartalékot.
Ezek a leggyakrabban elõforduló
trükkök, melyekkel elaltatják
az áldozatok éberségét. Meg-
tudtuk milyen, a gyakorlat-
ban hasznos védelmi esz-
közöket vásárolhatunk
lakásunk, házunk s a
saját biztonságunk
m e g ó v á s á é r t .  
A résztvevõk
szórólapokat
is kaptak,
rajtuk a
legfon-
t o -

sabb tudnivalókkal és telefonszámokkal. Az
ismertetõ vége felé az elõadó élõben is meg-
szólaltatta a biztonsági berendezéseket,
ajtó-, ablakriasztókat, sokan ekkor dön-
tötték el, hogy vásárolnak maguknak
hasonlót. 

Többen kérdéseket tettek fel a
hivatalos program végén saját-
maguk vagy környezetük
egyedi gondjáról, s öröm-
mel nyugtázták a részle-
tes, pontos, szakszerû
válaszokat, melyek
segítségével nyu-
godtabbá és re-
mélhetõleg, vé-
dettebbé tehe-
tik minden-
napjaikat.
■
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Mit tehetünk? Mit ne tegyünk?

✒✒    PE

Könyvbemutató Tatán



kiadványból. A furcsa cím egy réges-régi já-
tékra utal, mely a gyermekkor mélyérõl kö-
szön vissza az alkotó gondolataiban. A kérdé-
sek, felolvasások között iráni, majd indiai,
legvégül pedig indián fuvolán hangzottak fel
különös hangulatú, népi dallamok. Az életút-
ról szól a könyv, magáról az Útról, az utazás-

ról, egzotikus tájakról, de nem a megszokott
értelemben. Igaz, leír megtörtént eseménye-
ket, de a könyvben nagyon sok az elmélyült,
filozofikus töprengés is az élet meghatározó
kérdéseirõl. Ahogyan kibomlottak az epizó-
dok, úgy került egyre közelebb a közönség-
hez az alkotó egyénisége. 

Az este második felében már kérdések és
válaszok röpködtek oda-vissza, s mivel az író
a mi városunkban, Tatán is töltött jó pár hóna-
pot, a közönséggel együtt idézte fel a ’70-es
évek mára már eltûnt szereplõit. Személyes
hangulatú, élénk társalgássá változott a mû-
sor, melynek a legvégén dedikálásra is sor ke-
rült, s a Muravidék Baráti Kör Kulturális
Egyesület (a könyv kiadója) részérõl meg-
jelent Ruda Gábor szerkesztõ nagy öröm-
mel nyugtázta a baráti beszélgetéssé oldódott
estét. ■
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✒✒    Goldschmidt Éva

Mesérõl mesére szállt a dal

A magyar népmese napja alkalmából ze-
nés-táncos elõadásra hívtuk a kisiskolá-
sokat a Magyary Zoltán Mûvelõdési
Központ kiállítótermébe szeptember 26-
án. Könyvtárunk vendége Szegvári Ildikó
népdalénekes, táncpedagógus, és partne-
re, Kurdi Gábor dudás volt.

Mindkét mûvész tatai lakos, sõt, Ildi-
kó tanított is több gyermeket azok közül,
akik a nézõk soraiban foglaltak helyet. A
Kõkúti Általános Iskola, a Talentum Ál-
talános Iskola és a Jázmin Utcai Tagin-
tézmény kis tanulói gyorsan ráhangolód-
tak a programra, Szegvári Ildikó kacagta-
tó népmeséjével széles mosolyt csalt va-
lamennyiük orcájára. No, és persze a da-
lolás sem maradt el! Zengett a Télen na-
gyon hideg van, nyáron nagyon meleg
van. Soha nincs jó idõ, mindig esik az esõ
rigmusa, amelyet kiválóan tudtak nem
csak a gyerkõcök, de a pedagógusok is!
Megjegyzem, szikrázó õszi napsütéses

idõben érkeztek hozzánk a kicsik, így
most igazán nem panaszkodhattunk az
esõre. A kiváló talpalávalót Gábor szol-
gáltatta dudájával, amelynek megszólal-
tatása is nagy látványosságnak bizonyult. 

Végezetül mindenki (nép)táncra per-
dült, és jókedvû vonatozással zárult az
esemény. A gyermekek tapsviharral
nyugtázták, hogy egy fantasztikus elõ-
adásnak lehettek részesei. Igazán örü-
lünk, hogy könyvtárunk ajándékként
nyújthatta át Szegvári Ildikó és Kurdi
Gábor programját a tanulóknak e jeles
ünnepen. ■



2012. szeptember 18-án harmadik alka-
lommal került sor Tatabányán, a Városi
Könyvtárban a rendezvénysorozat egy
újabb eseményére. Ezúttal huszonöt ven-
dég érkezett Tatabányáról, Budapestrõl,
Szegedrõl, valamint Komáromból, Tatá-
ról és Gödöllõrõl. A résztvevõk közmû-
velõdési és szakkönyvtárak, továbbá
egyetemi, fõiskolai és középiskolai
könyvtárak munkatársai voltak. Nagy
örömünkre a Könyvtári Intézet igazgató-
ját, Bánkeszi Katalint is körünkben üdvö-
zölhettük. Ezúttal is több témakör került
napirendre. Az elõadások tartalmi össze-
foglalója megismerhetõ az elõadók pre-
zentációi alapján a következõ linkrõl:
https://sites.google.com/site/mkekemsz-
webszerkesztoworkshop/2012-09-18. 

Elsõként Moldován Istvánnak, az
OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár
osztályvezetõjének elõadását hallhattuk
Könyvek, e-bookok és digitális könyvtá-
rak – Aktuális kérdések és kihívások a
könyvtárak elõtt címmel. Elsõként átte-
kintette az e tárgyban fontos alapvetése-
ket, majd érintette a digitalizálási gya-
korlat fõ kérdéseit. Ezután az e-könyvek

kiadásának kezdeteirõl beszélt. A kiadók
egy része eleve elektronikus kiadásra jött
létre, és több, hagyományos könyvkiadó
ugyancsak megjelent a nemzetközi 
e-bookpiacon. Aktuális esemény, hogy
2012. július 12-én megalakult az OSZK-
ban az Egyesülés az E-könyvekért. Hu-
szonkét szervezet csatlakozott a szövet-
séghez: e-kiadók, e-terjesztõk és eszköz-
forgalmazók, továbbá a Könyvtári Inté-
zet, az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség és a Magyar Elektronikus Könyvtár
Egyesület, valamint néhány elkötelezett
blogger. Céljaikról részletesen olvasha-
tunk itt: http://ekonyvolvaso.blog.hu/
2012/07/12/egysegben_az_ero_410. 

Ezzel párhuzamosan a szöveget köz-
vetítõ eszközöknek is megvan a maguk
fejlõdéstörténete. PC, laptop, netbook,
tablet, okostelefon, e-book readerek egy-
aránt használatosak – különbözõ élvez-
hetõségi szinten – hosszabb elektronikus
szövegek olvasására. A kényelem és más
praktikus szempontok alapján azonban
szûkül e kör. Ma az e-könyvolvasók ki-
emelkedni látszanak e versenyben köny-
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nyû kezelhetõségükkel, hosszú üzemelé-
si idejükkel, optimális méretükkel és cse-
kély súlyukkal, valamint csillogásmentes
felületükkel, több mint ezer kötetes kapa-
citásukkal és nem utolsósorban elérhetõ
árukkal. 

A könyvtárak és az e-könyvek kap-
csolata jelenleg még csupán elektronikus
könyvtáraik közreadása kapcsán valósul
meg. Ezekben a gyûjteményekben azon-
ban csak ritkán találhatók kurrens kiad-
ványok. Ezek megjelentetéséért az e-
könyvkiadókkal kellene megállapod-
nunk. A kiadók azonban egyelõre nem
látnak üzleti potenciált abban, ha a vásár-
ló és a kiadó személyes viszonyába egy
harmadik, bizonytalan szándékú fél is
beékelõdne.

Moldován István szerint érdemes len-
ne a könyvtáraknak nyitniuk az e-köny-
vek kölcsönzésének irányába. Ezzel
ugyanis nagyobb választékot, modernebb
szaktudást tudnánk közvetíteni olvasóink
felé. Ugyanakkor az e-book kínálata mel-
lett részévé válhatna a könyvtári tájékoz-
tatásnak a tanácsadás az eszközöket 
forgalmazó üzletekrõl is, valamint az 
e-könyvformátumokról és egyéb, ezzel
összefüggõ kérdésekrõl. Az e-könyvek
bevonásával felzárkóznánk az informati-
kai trendekhez, és növelhetnénk olvasó-
ink táborát. Az elõadó nagyobb szponzo-
ri támogatási lehetõségeket is lát az 
e-könyvek könyvtáron belüli alkalmazá-
sában.

Moldován István gondolatait tovább
fûzve, Szilassi Andrea hozzászólásában
hat érvet sorolt fel, hogy miért is szeres-
sék a könyvtárak az e-könyveket:

1. Az ilyen beszerzések nem okoz-
nak és fokoznak elhelyezési, raktározási
gondokat.

2. Nagyobb mértékû választékbõví-
tést tesz lehetõvé, hiszen az e-könyv ol-
csóbb, mint a papír alapú. Adott költség-
vetésbõl több kötet vásárolható.

3. Olyan idegen nyelvû kötetekhez
is hozzájuthatnánk ilyen módon, amelye-
ket a világ távoli pontjain jelentettek
meg. Az idegennyelv-tudás fejlesztése
óriási lökést kaphatna ezzel hazánkban. 

4. Az elektronikus könyv nem megy
szét lapokra – sem egyetlen, sem több
használat után.

5. A kedves olvasó nem eszi le, nem
firkálja össze, nem rongálja meg, és nem
hozza vissza dohányfüstösen az e-köny-
vet.

6. Ha ehhez még hozzátesszük,
hogy 2011-ben az egyik legnagyobb
online kereskedõ cég, az Amazon könyv-
eladásainak nagyobbik része már e-book
formában történt, akkor érdemes az
elektronikus könyveket és olvasóikat
egyaránt komolyabban venni!

Ezután Török Csaba következett a Jó-
zsef Attila Megyei Könyvtárból. Bemu-
tatta az intézmény megújult elektronikus
könyvtárát, és beszélt a szerzõi jogi elvá-
rásokról is, amelyeknek szintén meg 
kívántak felelni. Míg könyvtáraink és fel-
használóink a minél szélesebb körû, in-
gyen és online elérhetõ elektronikus ol-
vasmányokban érdekeltek, addig ennek
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jogdíjvonzatát sem az elektronikus
könyvtárakat mûködtetõ intézmények,
sem fenntartóik nem tudják vállalni. Ez
komoly dilemmát jelent minden elektro-
nikus könyvárat üzemeltetõ intézmény-
nek. A József Attila Megyei Könyvtár ez-
zel az új adatbázisával továbbra is elérhe-
tõvé tesz minden olyan irodalmat online,
amely már nincsen szerzõi jogi védelem
alatt – akár az eltelt idõnek, akár adomá-
nyozásnak köszönhetõen. Ugyanakkor
kizárólag saját dedikált hálózatán keresz-
tül szolgáltatja azokat a digitalizált olvas-
mányokat, amelyek bár rendelkezésre
állnak, de törvényesen nem közvetíthetõk
a világhálón keresztül.

Nagy várakozás övezte Nagy István-
nak, a Monguz Kft. munkatársának él-
ménybeszámolóját. Idén májusban részt
vett az Europeana Alapítvány programo-
zói versenyén, a Hack4Europe-on, Varsó-
ban. Izgalmas percek voltak ezek szá-
munkra is. Betekinthettünk a kulisszák
mögé, képet kaptunk a felkészülés és a
megvalósítás bonyodalmas, de érdekfe-
szítõ folyamatáról. A versenyrõl két elis-
meréssel jöttek haza Kármán Józseffel, a
Monguz Kft. ügyvezetõ igazgatójával. El-
nyerték A Legnagyobb Üzleti Potenciál és

a Fejlesztõk Szerint Legjobb Prototípus
díját egy telefonra kifejlesztett applikáció-
val, amely az aktuális GPS-koordináták-
nak megfelelõen javasol egy helyszíni
múzeumot, képtárat barangolás során a
használójának. Egyelõre ez csak az Euró-
pai Digitális Könyvtár-projektben részt
vevõ közgyûjteményekre alkalmazható.
Természetesen egyéb hasznos funkciókat
is lehetõvé tesz ez az okos kis alkalma-
zás, ami Nagy István prezentációjából
ugyancsak kiderül.

Az ebédszünet után Ács Renáta kö-
vetkezett Gödöllõrõl, a Szent István
Egyetem Kosáry Domokos Könyvtára és
Levéltárából. Elõadása különösen a tájé-
koztató könyvtárosok számára volt hasz-
nos információforrás. Elsõként a Poly-
meta és a Carrot2 szemantikus keresõk
alkalmazását, illetve az eredmények lis-
tázási módjait mutatta be. Érdemes idõt
szánni a szemantikus keresõk alaposabb
megismerésére, mert a találatokat kate-
góriák szerint csoportosítják, amivel lé-
nyegesen megkönnyítik nagy mennyisé-
gû találati halmaz gyors és eredményes
átvizsgálását. Beszéde második részében
a DOAJ1 és DOAB2 ingyenes adatbázi-
sok bemutatása következett. Mindkettõ
kitûnõen hasznosítható a könyvtárakban
– különösen most, hogy az EBSCO teljes
forrása már csak jelentõs elõfizetési díj
ellenében hozzáférhetõ a közmûvelõdési
könyvtárak számára. Feltételezem, hogy
sok hazai könyvtárnak le kellett errõl
mondania 2012. július 1-jétõl. A DOAJ
egy tudományos folyóirat-adatbázis,
amely lektorált, teljes szövegû cikkeket
tartalmaz sokféle tudományterület vonat-
kozásában. Ezt a világszerte elismert
adatbázist 2009-ben SPARC Europe 
díjjal jutalmazták.3 Végül a DOAB adat-
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bázis bemutatása következett, amely 
jelenleg 33 kiadó 1207 szakirodalmi
könyvének tartalmát szolgáltatja teljes
szöveggel.

Vitéz Veronika, a József Attila Megyei
Könyvtár informatikus könyvtárosa a
nemrégiben általa létrehozott Moodle-
rendszerû oktatási portál kialakításáról
beszélt. Ez a munka részben egyetemi
szakdolgozatként született, másrészt a
könyvtárban folyó számítógép-felhasz-
nálói képzés eredményesebb és színvona-
lasabb alkalmazása motiválta. E tan-
anyagprojekt célja, hogy új területre 
terelje az intézményben folyó képzése-
ket, és lehetõvé tegye a tapasztalatszer-
zést a felhasználók számára mind több
elektronikus szolgáltatással kapcsolat-
ban. Vitéz Veronika elõadásában érintette
az e-tananyag tervezésének folyamatát, a
felmerülõ szempontokat, és szót ejtett 
a megvalósításhoz alkalmazott szoftve-
rekrõl is.

Befejezésül Szilassi Andrea szoftver-
ajánlója következett. Elsõként a
www.convertfiles.com online szolgálta-
tásaira hívta fel a figyelmet. Rengeteg
fájltípus konvertálható itt azonos típusú,
de más kiterjesztésû adatállománnyá. 
A Colorizer nevû mappaszínezõ nem
önálló program, hanem egy tweak, amely
telepítését követõen az operációs rend-
szerbe beépülve mûködik. Használatával

a megjelölt mappáink gyorsan megtalál-
hatóak lesznek. Törölt fájlok helyreállítá-
sára szolgál a Recuva, amely szintén 
ingyenes program. A merevlemezek mel-
lett pendrive-ok és memóriakártyák meg-
semmisült fájljai is részben visszanyer-
hetõk segítségével. A Cute PDF egy tele-
píthetõ alkalmazás, amellyel Word vagy
Power Point dokumentumainkat PDF-
adatállománnyá alakíthatjuk – méretkor-
láttól függetlenül. Szokatlan módon 
alkalmazandó: nyomtatás mûvelettel hív-
ható elõ, majd azon belül a Cute Pdf ki-
választásával indítható a folyamat. Az
Easy Thumbnails egy ügyes képtömörítõ
alkalmazás, amely akár egyedi képek, de
teljes fotóalbumok képcsoportjainak át-
méretezését, képtömörítését is lehetõvé
teszi hihetetlenül gyorsan. Mindeközben
megkülönböztetõ jelzéssel látja el a ké-
peket, ezáltal elkerülhetõ az eredeti fotó
felülírása a gyengébb változattal, és az
egyes fájlok összekeverése. Végezetül
három szabadon hozzáférhetõ képszer-
kesztõ program rövid összehasonlítása
következett. Melyik szoftverrel köny-
nyebb, eredményesebb vagy látványo-
sabb végrehajtani bizonyos képszerkesz-
tõ funkciókat? Az összehasonlítások tár-
gya a Windows Live Fotótár, a Photo
Scape és a Photo Filtre Studio X szoftver
volt. ■
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A népmese napja alkalmából a XXII. ke-
rületi iskolák tanulói idén két délutánon
is gyönyörû és tartalmas programmal
kedveskedtek szüleiknek, tanáraiknak,
társaiknak és önmaguknak.

Szeptember 30., Benedek Elek, a
nagy mesemondó születésnapja, hosszú
idõ óta a népmese napja. Az õ tiszteleté-
re és a mi életünk szebbé tételére idén
második alkalommal került sor közös
rendezvényre.

2012. szeptember 24-én délután a
Libri Campona Könyváruház kirakatá-
ban a legszebb gyerekrajzok, bábok kiál-
lításával nyitottuk meg a népmese hetét.
Köszönet illeti a könyvesbolt vezetõjét,
kirakatrendezõjét és dolgozóit, akik elsõ
perctõl kezdve támogatták elgondolásun-
kat, örömmel, lelkesen vettek részt a
szervezésben és a lebonyolításban egy-
aránt.

Nagyon nehéz volt a sok gyönyörû
gyerekrajzot rangsorolni, de valahogy
döntenünk kellett. Az elsõ díjat megosztva
kapta Balázs Flóra Szóló szõlõ-illusztráci-
ója (Herman Ottó Általános Iskola) és
Szmilkó Lilla A só címû mese ihlette rajza
(Bartók Béla Általános Iskola). Második
helyezést ért el Szabad Péter Zöld Péter cí-
mû rajza (Nádasdy Kálmán Alapfokú Mû-
vészeti és Általános Iskola), harmadik he-
lyezett lett Varga Zsolt Aranykezû legény
címû alkotása (Kozmutza Flóra EGYMI).
A kiállítás két hétig volt megtekinthetõ, so-
kakat vonzott a különleges kirakat!

Szeptember 26-án délután a Budai
Nagy Antal Gimnázium dísztermében
volt a hét második eseménye. A szépen
berendezett termet itt is a gyerekek raj-
zai, festményei díszítették. Gondos házi-
gazdáinknak köszönhetõen tarisznyába

csomagolt, „hamuban sült” pogácsa, mo-
solygós piros alma és tea várt minket.
Lelki, szellemi táplálékul pedig az a re-
mek mûsor szolgált, amivel a kerület hat
iskolájának tanulói megörvendeztették
közönségüket.

Domokos Kíra megnyitó szavai után
Makai Fanni énekelt és furulyázott.
Sarkadi Anna a kékfestõ inasról mesélt,
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majd Gaál Hanga elmondta, hogy mióta
nem szántanak az asszonyon. Mezei Bí-
bortól Kányádi Sándor Krumplis meséjét
hallottuk, melyet a rózsakerti iskola Az
angyalbárányok címû bábelõadása köve-
tett. Körösi Emese a róka, a medve és a
szegényember történetével, Rimay Ale-
xandra pedig Benedek Elek Bohókás me-
séjével szórakoztatta a nagyérdemût. Ba-
logh Zsuzsi fuvolázott, Ambrusz Laura
Pálmáról és Liliomról mesélt. A délután
méltó zárásáról a Nádasdy iskola 4. b
osztályos tanulói gondoskodtak. Megtud-
hattuk, hogy mibõl van legtöbb a vilá-
gon. Fergeteges játékukkal mosolyt vará-
zsoltak mindenki arcára.

Köszönöm könyvtárostanár kollégá-
imnak, hogy ennyi erõt, idõt, figyelmet
szenteltek erre az eseményre. A részt ve-
võ gyerekeknek szintén köszönöm, hogy
csatlakoztak felhívásunkhoz, és lelkes
részvételükkel bizonyították, hogy a me-
sék a szívünkig érnek.

Végezetül pedig szeretném megkö-
szönni a szülõknek, nagyszülõknek, ne-
velõknek és minden felnõttnek, hogy me-
sét olvasnak a gyerekeknek. Nagy kin-
cset adnak tovább. ■
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2005 óta minden év szeptember 30-án a
népmese napját ünnepeljük. Nagy mese-
mondónk, Benedek Elek ezen a napon
született. A budapesti, XVI. kerületi Mó-
ra Ferenc Általános Iskolában minden
évben megemlékezünk ezen a napon ró-
la, az idén is úgy gondoltuk, tegyük ezt
közösen a kerületi iskolákkal. Ezúttal
Lázár Ervin munkássága elõtt tiszteleg-
tünk. Lázár Ervin meséihez illusztrációs
pályázatot hirdettünk kerületi 1. és 2.
osztályosoknak. Az illusztrációt a hely-
színen készíthették el bármilyen techni-
kával. Szabadon választott Lázár Ervin-
mesékbõl mesemondó-pályázatot hirdet-
tünk 3. és 4. osztályosoknak. A fájós fo-
gú oroszlán, a Szurkos kezû királyfiak, 
A nagyravágyó feketerigó és a Vacs-
kamati címû mûvébõl játékos regényis-
mereti délutánra invitáltuk a 4. osztályos
diákokat. 

Az intézmény igazgatójának, Je-
szenszkyné Gallai Gabriellának a kö-
szöntõ szavai után a 2.a osztály egy kis
jelenetet adott elõ – természetesen Lázár
Ervin tollából – Zsigaföstõ fest címmel.
A hangulatos délután ezzel elkezdõdött,
három helyszínen zajlottak az esemé-
nyek.

A zsûri tagjai közt köszönhettük
Környeiné Rátz Katalint és Abonyi Já-
nost, a XVI. kerületi önkormányzat kép-
viselõit, Szilágyi Józsefné igazgatóhe-
lyettest, továbbá Erdész Brigitta,
Komlósiné Rózsa Erika, Lebek Ildikó,
Köröminé Vágó Ágnes, Pálfiné Hornok
Katalin, Tóthné Gulyás Gabriella és
Vukman Andrea tanítókat.

A népmese napja Budapest XVI. kerületé



A gyermekek jutalmazásához (CD+
könyv+hangoskönyv+mappák, tollak,
rajzeszközök) az önkormányzat kulturális
és sportbizottsága adott támogatást.

Geráné Onódy Tünde tanítónõ, házi-
gazda, szervezõ köszöntõ szavai:

„Immár negyedik alkalommal tárta
szélesre kapuját a XVI. kerületi kisdiá-
kok elõtt Meseország. A 2012. évben
Lázár Ervin meséi ragyogják be, teszik
derûssé mesedélutánunkat. Ez nem kerü-
leti verseny, hanem olyan varázslat,
amely a mesék világában való megmár-
tózást kínálja. 

A 2012. évben az alsós korosztály
életkori szintekhez igazodva juthat bel-
jebb Meseország kapuján. Az 1-2. osztá-
lyosok Lázár Ervin meséinek illusztrálá-
sával, a 3-4.-esek mesemondással és a 
4. osztályosok regényismereti játékban
való eszmecserével.

»Ha nem ismered a fákat, eltévedsz az
erdõben, de ha nem ismered a meséket, el-
tévedsz az életben« – tartja egy szibériai

mondás. »A mese az érzelmi intelligen-
cia fejlesztésének legfontosabb eszköze,
olyan lelki táplálék, amely életre szóló
nyomokat hagy a gyermekben« – írja Ká-
dár Annamária Mesepszichológia címû
könyvében. Így folytatja: »Egyrészt a
mesélés sajátos szituációja, bensõséges
hangulata adja meg az érzelmi biztonsá-
got, azt a nyugodt, csendes, szeretetteljes
légkört, amelyben meg lehet pihenni, el
lehet lazulni; a rítust, amivel le lehet zár-
ni egy mozgalmas és eseménydús napot
[…] Annak a gyereknek, aki mesét hall-
gatva nõ fel, varázspálcája saját elméje
lesz, és képzelete, érzelmi intelligenciája
segíti majd a megpróbáltatások
közepette.«

Vigil Thomson szerint: »A mese az
életigenlés himnusza, ami arra biztat
bennünket, hogy ne adjuk fel, bátran
szálljunk szembe az akadályokkal […]
Ha még nem csináltál valamit, próbál-
kozz vele háromszor. Elõször, hogy le-
gyõzd a félelmedet. Másodszor, hogy
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megtanuld, hogyan kell csinálni. Har-
madszor, hogy kiderítsd, szereted-e
csinálni.« Igazát a mesei hármas próbaté-
tel példázza leghívebben.

Lázár Ervin az idén lenne 76 éves.
Alsó-Rácegrespuszta, a Sió környéke és
lakói meghatározói lettek életének. Az itt
hallott mesék ragadták meg elõször kép-
zeletét, s indították arra, hogy késõbb
maga is meséljen. Stílusa filmszerû, lát-
tató, szövegei a rádiós, színpadi és filmes
feldolgozások alapjául szinte kínálják
magukat; dialógusai balladisztikusan tö-
mörek. Nyelve egyéni, játékos, melyet
sajátos humora, iróniája több jelentésré-
teggel gazdagít. 

Írásainak középpontjában mindenko-
ron a morális értékek problematikája állt.
Meséi példa nélkülien új, jellegzetes han-
gon szólalnak meg, s ez olvasói körében
a rajongásig népszerûvé tette. Több év-
ben elnyerte Az Év Könyve jutalmat a
Négyszögletû Kerek Erdõ, a Bab Berci
kalandjai, illetve a Csillagmajor címû
mûvével. Az Év Gyermekkönyve kitün-
tetésre meséit három alkalommal találták
érdemesnek. 1974-ben József Attila-díjat
kapott.

Lázár Ervin meséi nemcsak gyere-
keknek szólnak. A Négyszögletû Kerek
Erdõ lakói mellõzött, megbántott alakok.
Szerencsére Mikkamakka visszaadja
életkedvüket, s így újra megtalálják he-
lyüket a világban. Bab Berci életfilozófiá-
ja üzenet a mai kor emberének is: »akár-

milyen morgolódó, acsarkodó, lópokróc
természetû valaki, azért csak segíteni kell
rajta a bajban.« 

»[…] a világban mindenkire rá van
bízva valami – írja Lázár Ervin Az élet
titka c. írásában. – Valami nagyon fontos,
amivel el lehet jutni az Üveghegy elé, s
aki az Üveghegy elé akar jutni, annak is-
mernie kell testvérét, anyját, nagyapját,
tudnia kell, hogy az Üveghegy vára min-
denki elõtt nyitva áll, csak szeretet és
tiszta szív kell hozzá. «

Úgy hallottam, tágra nyíltak Meseor-
szág kapui, ideje belépnünk rajta. De vár-
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junk! Egy üzenet érkezett: Mesefaló jár-
vány pusztít a szomszédos országban.
Mindent felfal, ami útjába kerül. Csak
úgy védekezhetünk ellene, ha mesélünk
és mesélünk. A mesétõl ugyanis fél õkel-
me.”

És ezzel elindult a mesedélután isko-
lánkban, kerületi diákok részvételével. ■

1–2. osztályosok – Meseillusztrációs
pályázat

HERCEG: Adelmann Márk – Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola
Felkészítõje: Pokorni Gyöngyi
GRÓFNÕ: Egri Zsófia – Táncsics 
Mihály Általános Iskola
Felkészítõje: Laukóné Kovács Krisztina
ELSÕ UDVARHÖLGY: Lázár Boglárka
– Móra Ferenc Általános Iskola
Felkészítõje: Geráné Onódy Tünde

UDVARHÖLGYEK: Takahashi Maya –
Lemhényi Dezsõ Általános Iskola
Szájer Szofi – Sashalmi Tanoda
Vígh Emília Szonja – Kölcsey F. Általá-
nos Iskola
Tarcsi Beatrix – Lemhényi Dezsõ Álta-
lános Iskola
Fogarasi Laura – Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola
Spiller Emese – Móra F. Általános Iskola
Koppány Sára – Sashalmi Tanoda
KAMARÁS : Buble Dániel – Kölcsey
Ferenc Általános Iskola

3–4. osztályosok – Mesemondó

KIRÁLY: Korda Bonifác – Jókai Mór
Általános Iskola
Felkészítõje: Szlivka Beáta
KIRÁLYNÕ: Németh Beáta – Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola
Felkészítõje: Horváth Lászlóné
HERCEGNÕ: Kozák-Sólyom Holda Lea
– Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Felkészítõje: Molnár Mónika
HERCEG: Katona Tamás – Lemhényi
Dezsõ Általános Iskola
Felkészítõje: Õryné Gombás Csilla
GRÓFNÕ: Martin Eszter – Jókai Mór
Általános Iskola
Felkészítõje: Kiss Tiborné Jakus Ágnes
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GRÓFNÕ: Nádasi Róza Sára – Kölcsey
Ferenc Általános Iskola
Felkészítõje: Papp Edit
GRÓFNÕ:Novák Imola – Móra Ferenc
Általános Iskola
Felkészítõje: Józsa Andrea
UDVARHÖLGYEK: Koltányi Nóra –
Sashalmi Tanoda
Felkészítõje: Vassné Gyõri Edit
Lukács Noémi – Lemhényi Dezsõ Álta-
lános Iskola
Felkészítõje: Grániczné Juhász Emese
Fejes Boglárka – Móra Ferenc Általános
Iskola
Felkészítõje: Köröminé Vágó Ágnes

4. osztályosok – Regényismereti

I. Négyszögletû kerek erdõ (Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola) csapata: Bagó
Dorottya, Bellus Réka, Sallai Eszter, 
Karika Adrienn
Felkészítõjük: Molnár Mónika
II. Sárgarigók (Szent-Györgyi A. Ált. 
Iskola) csapata: Takács Zsófia, Kupó 
Laura, Kálmán Kíra, Sztaraszta Nóra
Felkészítõjük: Sárosiné Czinege Emese
III. Merészek (Móra Ferenc Általános
Iskola) csapata: Eszenyi Réka Rózsa,
Halászy-Kiss Noémi, Balogh Bálint
Bendegúz, Fülöp Tamás István
Felkészítõjük : Köröminé Vágó Ágnes,
Vukman Andrea
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Tátrai Vilmos 1912. október 7-én szüle-
tett a kispesti Wekerle-telepen, és 1999.
február 2-án hunyt el Budapesten.

Felvidéki (breznóbányai) zeneszeretõ
cipszer iparos családból származott.
Édesapja mozdonyszerelõként került az
Osztrák–Magyar Monarchia idején Bu-
dapestre, az egykori MÁVAG-ba. 

Tátrai Vilmos hatévesen kezdett hege-
dülni a MÁVAG Zeneiskolában. Négy
hónapi tanulás után, 1919-ben szerepelt
elõször nyilvánosság elõtt. 12 évesen ke-
rült a MÁVAG Szimfonikus Zenekarba.
A ’20-as évek gazdasági válságában szü-
lei nem tudták tovább gimnáziumi tanít-
tatását biztosítani. Zenei tanulmányait a
Zeneakadémián és a Nemzeti Zenedében
folytatta, miközben a Fricsay Richárd ve-
zette 1. honvéd gyalogezred zenekarába
jelentkezett, ahol 1927-tõl 1931-ig dol-
gozott. Rövid idõn belül az elsõ pulthoz
kerül. A negyedik évben már koncert-
mester volt. A zsoldoshadsereg megszûn-
tével 1932-ben a Budapesti Hangver-
senyzenekarba került, majd az 1936-ban
alakult Rádió Szalonzenekarba szerzõ-
dött. Még ebben az évben Buenos
Airesba hajózott, ahol a Radio Splendid-
ben és a City Hotelben volt szalonzene-
kar-vezetõ. 1937-ben hazatérve újra a
Budapesti Hangversenyzenekar (BHZ)
tagja, ahol 1940-ben lett koncertmester.
Ebben az évben Ankarában vezetett hat
hónapig ismét egy magyar szalonze-
nekart. 

Élete nagy csodájaként élte meg,
hogy a Don-kanyarba induló szerelvény-

rõl az indulás elõtt leszállították, mert át-
helyezést kapott a Honvéd Zenekarba. Az
óvóhelyen élte meg a város ostromát. 
A városházán, késõbb a rádiónál állandó
életveszélyben vett részt a romok eltaka-
rításában. Az újjászületõ rádióhoz Lajtha
László hívta meg koncertmesternek. 
A május elsejei elsõ rádióadáson Feren-
csik vezényletével szerepelt. 1946-ban
visszatért a Székesfõvárosi Zenekarhoz,
mely Magyar Állami Hangversenyzene-
kar néven mûködött tovább. Az idõköz-
ben nemzetközi hírûvé vált együttes le-
gendás hírû elsõ koncertmestere volt
1978-ig. „Tátrai Vilmos a koncertmeste-
rek koncertmestere.” (Stuttgarter Nach-
richten) Több mint háromezer koncerten
vett részt mint koncertmester, száznál
több lemezfelvételen mûködött közre,
magyar és külföldi karmesterekkel.

A zenekar szólamvezetõibõl alakítot-
ta meg a Tátrai-vonósnégyest. Bemutat-
kozó hangversenyük 1946. október 8-án
volt Budapesten. Tagjai az alakuláskor:
Tátrai Vilmos, Rényi Albert, Iványi 
József és Dénes Vera. 1948-ban meg-
nyerték a Budapesti Nemzetközi Bartók-
versenyt. Hamarosan Európa-szerte elis-
mertté váltak. 1958-ban Kossuth-díjat
kaptak. A vonósnégyes tagjai idõközben
változtak: a csellista Banda Ede lett
1951-tõl, a második hegedûs Rényi Al-
bert halála után Szûcs Mihály
(1954–1968), majd 1968-tól Várkonyi
István, a brácsa szólamát pedig Iványi
Józseftõl Konrád György vette át 1959-
tõl.
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A Tátrai-vonósnégyesnek bel- és kül-
földön összesen 2331 koncertje volt. Mû-
soraikon 360 zenemû szerepelt. A kor-
szak nagy európai fesztiváljainak rend-
szeres vendégei voltak. 64 kortárs hazai
és 52 külföldi zenemûvet mutattak be, 
illetve elõször játszottak el Magyaror-
szágon.

Több mint 150 lemezfelvételükbõl
rendkívül jelentõsek például Haydn ösz-
szes vonósnégyesének és Bartók hat vo-
nósnégyesének felvételei, melyek, CD-n
is megjelentek. Felvételeik nagy nemzet-
közi visszhangot váltottak ki.

40 éves jubileumi koncertjüket 1986.
november 13-án tartották a Zeneakadé-
mián. Utolsó szereplésük Pannonhalmán,
1994. január 19-én volt.

1957-ben ugyancsak a Magyar Álla-
mi Hangversenyzenekar tagjaiból szer-
vezte meg a Magyar Kamarazenekart,
amelyet az elsõ pulttól irányított. Bemu-
tatkozó koncertjük 1957. március 17-én
volt a Zeneakadémián. Minden szám
után ráadást követelt a közönség. Rendre
kapták a külföldi meghívásokat, és a leg-
nagyobb elismerésben részesültek. Zene-
kari kultúránk újabb kori történetében a
Magyar Kamarazenekar elsõként kapott
meghívást a Salzburgi Ünnepi Játékokra.
Repertoárjukon a preklasszikusoktól a
kortárs zeneszerzõkig több mint 200 al-
kotás szerepelt. A Magyar Kamarazene-
karral ötven hanglemezfelvétel készült. 

Mûködésük során közel 600 hangver-
senyük volt bel- és külföldön. Utolsó
nagysikerû koncertjük a harmincéves ju-
bileumi hangverseny volt 1987-ben. 

1947-tõl 1954-ig a Nemzeti Zenede,
illetve a Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola tanára volt. 1965-tõl a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola ta-
nára, majd professzora 1998-ig. 1994-tõl
tanított a törökbálinti zeneiskolában, alsó
fokon. Oktatott nyári kurzusokon itthon
(pl. Bartók Szeminárium, Kõszegi Lajtha
László Zenei Tábor) és külföldön (pl. As-
sisi, 1980–1987). Számos rangos külföl-
di versenyen vett részt zsûritagként (pl.
moszkvai Csajkovszkij-verseny, Londoni
Flesch-verseny, Budapesti Nemzetközi
Karmesterverseny).

Számos kitüntetést kapott, többek kö-
zött a Kossuth-díjat is (1958).

Tátrai Vilmos a XX. századi magyar
zenei élet egyik meghatározó egyénisége
volt, aki hûséges volt hazájához, és egész
életével a magyar zenei élet hazai és
nemzetközi elismerésén fáradozott. ■

Összeállította: Tátrai Zsuzsanna
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Andaházi-Szeghy Viktor – HM-HIM Hadtörténeti Könyvtár, Budapest

Balázs Ildikó – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc KMI, Szolnok

Bálintné Fadgyas Eszter – Bródy Sándor Könyvtár, Eger

Fekete Ildikó – Bródy Sándor Könyvtár, Eger

Frankó Orsolya – Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest XVI. ker.

Geráné Ónodi Tünde – Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest XVI. ker.

Goldschmidt Éva – Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Kárpátiné Ézsiás Edit – Bródy Sándor Könyvtár, Eger

Lencsés Ákos – KSH Könyvtár, Budapest

Luzsi Margó – Bródy Sándor Könyvtár, Eger

Margittai Zsuzsa – Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár, Budapest

Márkus István – Csorba Gyõzõ Megyei-városi Könyvtár, Pécs

Orbán Gizella – XXII. kerületi könyvtárostanárok munkaközössége, Budapest

Petrozsényi Eszter – Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Szilassi Andrea – Városi Könyvtár Tatabánya

Teleki Józsefné – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc KMI, Szolnok

Zupán Veronika – Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest

Zsoldos Marianna – Bródy Sándor Könyvtár, Eger

Októberi lapszámunk szerzõi

Helyreigazítás

A 2012. szeptemberi számunk 12. oldalán kezdõdõ, Információbróker-szolgáltatás
az egyetemi könyvtárban címû cikk egyik szerzõjének neve tévesen jelent meg. 
A szerzõ neve helyesen: Oross Adrienn.
Szerzõnk és olvasóink elnézését kérjük. – a szerk.



KÖNYVTÁRI  LEVELEZÕ/LAP
XXIV. évf. 2012. 10. szám

Kiadja 
az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Felelõs kiadó: Fodor Péter
Fõszerkesztõ: Fülöp Ágnes (afulopa@gmail.com)  

Nyomdai elõkészítés: Tóth János

Szerkesztõség:
1827 Budapest, Budavári Palota F épület

Tel./fax: 331-1398

Megjelenik évente tizenkétszer 
A megrendelõknek befizetési csekket vagy számlát küldünk 

Egy szám ára 520 Ft 
Éves elõfizetési díj áfával és postaköltséggel együtt 6200 Ft
Nyugdíjasoknak és könyvtár szakos hallgatóknak 2600 Ft 

HU-ISSN 0865-1329

www.epa.oszk.hu/kll
kll@oszk.hu

Készült az Inkart Kft. nyomdájában
Felelõs vezetõ: Somogyi Sándorné


