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2015. március 24-én – az informatikus
könyvtáros mesterképzés fenntartása ér-
dekében, a kezdeményezõ intézményben,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán (ELTE
BTK) – tárgyalóasztalhoz ültek az érin-
tett hazai képzõhelyek, valamint a munka-
adók és munkavállalók reprezentatív
szakmai szervezeteinek képviselõi. 
A könyvtárszakmai fórum összehívásá-
nak indokaként a Magyar Rektori Konfe-
rencia (MRK) Bölcsészettudományi és
Társadalomtudományi Bizottsága 2015.
február 25-ei ülésén elhangzottakat és az
informatikus könyvtáros mesterképzés
megszüntetését felröppentõ sajtóhíreket1

jelölte meg az ELTE.
Jelen voltak:

• Barátné Hajdu Ágnes, a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének alelnöke
(2015. május 6-ától elnöke), az Emberi
Erõforrások Minisztériuma (EMMI)
Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságá-
nak elnöke, az ELTE BTK Könyvtár- és
Információtudományi Intézet Könyvtár-
tudományi Tanszék vezetõje;
• Boda Gáborné Köntös Nelli jegyzõ-
könyvvezetõ, az ELTE BTK Könyvtár-
és Információtudományi Intézet titkára
és oktatója;

• Eszenyiné Borbély Mária, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete és az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség közös okta-
tási- és képzési munkabizottságának el-
nöke, a Debreceni Egyetem Informatikai
Kar Könyvtárinformatika Tanszék okta-
tója;
• Fodor Péter, az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség elnöke, a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár fõigazgatója;
• Gilányi Attila, a Debreceni Egyetem In-
formatikai Kar Könyvtárinformatika
Tanszék tanszékvezetõje;
• Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és
Információtudományi Intézet intézet-
igazgatója, tanszékvezetõ, doktori prog-
ramvezetõ;
• Lengyelné Molnár Tünde, az Eszter-
házy Károly Fõiskola Médiainformatika
Intézet Humáninformatika Tanszék tan-
székvezetõje;
• Murányi Péter, a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
Berzsenyi Dániel Pedagógusképzõ Kar
Történet- és Társadalomtudományi Inté-
zet Könyvtár- és Információtudományi
Intézeti Tanszék tanszéki koordinátora;
• Nagy Zsuzsanna, az Egyetemi Könyv-
tárigazgatók Kollégiumának elnöke, a
Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi
Könyvtár és Levéltár fõigazgatója, az Or-
szágos Könyvtári Kuratórium titkára;
• Sándor Klára, a Szegedi Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Kar Tár-
sadalomtudományi Intézet Kulturális
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Örökség és Humán Információtudomá-
nyi Tanszék tanszékvezetõje;
• Sebestyén György, az Informatikus
könyvtáros BA és MA országos szakala-
pítási konzorcium elnöke, az ELTE BTK
Könyvtár- és Információtudományi Inté-
zet ny. intézetigazgatója, tanszékvezetõ-
je, doktori programvezetõje;
• Varga Katalin, a Pécsi Tudományegye-
tem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás
Fejlesztési Kar Könyvtár- és Információ-
tudományi Intézet igazgatója, valamint
az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Or-
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
igazgatója.

A tárgyalás eredményeképpen szüle-
tett szakmai állásfoglalás kimondja, hogy
az informatikus könyvtáros mesterképzés
szerves része kell hogy maradjon a ma-
gyarországi felsõoktatási kínálatnak.

Az EMMI Felsõoktatásért Felelõs Ál-
lamtitkársága, továbbá az MRK Bölcsé-
szettudományi és Társadalomtudományi
Bizottsága részére eljuttatott, minden

megjelent vezetõ szakember aláírásával
ellátott nyilatkozatban felsorolt fõbb in-
dokok a következõk:
• Magyarországon az egyetemi szintû
(mai megfelelõje az MA-képzés)
könyvtárosképzés az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi
Karán indult meg az 1948/1949-es tanév-
ben, s azóta folyamatosan, megszakítás
nélkül, eredményesen mûködik. Bõ egy
évtizeddel az alapítás után, 1958-ban itt
zajlott le az elsõ könyvtártudományi dok-
tori szigorlat. Jelenleg a Debreceni Egye-
temen (DE), az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen (ELTE), az Eszterházy
Károly Fõiskolán (EKF), a Nyugat-
magyarországi Egyetemen (NYME), a
Pécsi Tudományegyetemen (PTE) és 
a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE)
folyik informatikus könyvtáros mester-
képzés. A magyarul informatikus könyv-
tárosnak nevezett szak nemzetközi meg-
felelõje a Library and Information
Science (LIS).
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• Az EUCLID (European Association for
Library & Information Education and
Research) tantervfejlesztési irányelvei-
ben2 a bolognai deklarációnak megfelelõ
három szintet ajánlja követendõnek (BA,
MA, PhD), ahogy a tizenkét munkacso-
portban mintegy százötven európai okta-
tó bevonásával zajlott legnagyobb mér-
tékû szakmai együttmûködés során 
készült, több mint kétszáznegyven olda-
las European Curriculum Reflections on
Library and Information Science Edu-
cation3 is erre a következtetésre jut.
• Németország példája szintén jól illuszt-
rálja, hogyan valósult meg a bolognai
rendszerre való áttérés Európában: az
egyetemek többségében a BA- mellett
MA-képzés is folyik, s PhD-val egyetlen
tudományegyetemen, a berlini Humboldt
Egyetemen egészül ki a felsõoktatási kí-
nálat.
• A háromfokozatú képzés (alap-, mester-
és doktori képzés) a nemzetközi tenden-
ciákhoz kapcsolódóan különféle típusú
intézményekben való munkára készíti fel
a hallgatókat:

1. A BA-fokozat elvégzése után a hallga-
tók leginkább közkönyvtárakban, kisebb
információszolgáltató intézményekben
helyezkednek el.
2. Az MA-képzés befejezését követõen a
szakirányokhoz kapcsolódóan speciális
munkakörökben képesek dolgozni: na-
gyobb közkönyvtárakban, egyetemi
könyvtárakban, szakkönyvtárakban, vál-
lalati könyvtárakban, a versenyszférában
és a közigazgatásban. A hatályos jogsza-
bályok eltérõ képzettségi követelménye-
ket állítanak a különbözõ könyvtárosi
munkakörökhöz: MA-végzettséggel le-
het könyvtárakban vezetõi munkakört
betölteni, de fõkönyvtárosi, tudományos
kutatói kinevezéseket is szerezni, illetve
kulturális szakértõi, szakfelügyeleti tevé-
kenységet végezni. A kutatás, a fejlesztés
és az innováció területén nélkülözhetet-
len a tudásvagyon menedzselése, ame-
lyet az MA-szint teremt meg.
3. A PhD-képzés fõ feladata a tudomá-
nyos kutatói utánpótlás, ezáltal – többek
között – a könyvtárosképzés számára is
minõsített oktatók biztosítása. 

A képzés három fokozata a jelenlegi
európai gyakorlat, s még sok ázsiai or-
szágban is az európai modell átvételére
törekednek a SAARC (South Asian
Association for Regional Cooperation)
államai.4

A képzõhelyek tisztában vannak a
könyvtári és információs szektor mun-
kaerõ-piaci igényeivel, a képzési és ki-
meneti követelmények (KKK) keretein
belül ehhez alakítják tantervi hálóikat.

A mesterképzés adja azt a biztos ala-
pot a hallgatóknak, amelyre építve a
könyvtáros szakma, a könyvtárak meg
tudják oldani azokat a feladatokat, ame-
lyek az egyes területek nemzeti fejleszté-
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si stratégiáinak szinergiájából adódnak és
a könyvtárakra építenek. A Kormány
Nemzeti Infokommunikációs Stratégiá-
jában (2014–2020)5 a könyvtáraktól vár-
ja, hogy a pedagógusok és a képzõk digi-
tális kompetenciáit fejlesszék, valamint
az „elektronikus közszolgáltatásoknak
(pl. digitális könyvtári, levéltári és archí-
vumszolgáltatások, kulturális örökséghez
vagy helytörténeti kutatásokhoz kötõdõ
digitalizációs projektek stb.)” elmélyíté-
sében is a könyvtáraknak kell vállalniuk
a vezetõ szerepet. Az elvárások országos
szintû megvalósításához nem elegendõ
az informatikus könyvtáros BA-
végzettségû diplomás munkavállaló.

Olyan szaktudásra van szükség, amely-
nek kialakítása a mesterképzés feladata.
A könyvtáros életpályamodell jelenleg
folyó kidolgozása kapcsán szintén ki-
emelt hangsúlyt kap az MA és az általa
megszerezhetõ kompetenciák köre.

A résztvevõk nem látták indokoltnak
az informatikus könyvtáros BA szakelne-
vezés megváltoztatatását. Amennyiben a
BA- és MA-szint közötti különbség egy-
értelmû és világos elhatárolását tartja
szükségesnek a felsõoktatás irányítása,
hogy jobban igazodjon a képzés tartal-
mához és nemzetközi terminológiájához
(Library and Information Science – LIS),
kizárólag a jelenlegi informatikus könyv-
táros mesterszak könyvtár- és informá-
ciótudományi mesterszakra történõ átne-
vezése lehet reális.

A felvázoltakon túl a szakmai találko-
zó alkalmával megállapodás született ab-
ban, hogy az informatikus könyvtáros
BA- és MA-szakalapítási konzorcium
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munkájának több évvel ezelõtti befejezé-
se óta igény mutatkozik a képzõhelyek
szorosabb együttmûködésére, a gyako-
ribb és szorosabb kapcsolatfelvételre,
eszmecserére. A képzés folyamatos kor-
szerûsítése, az országos szakmai állás-
pontok kialakítása, illetve az intézményi
vélemények egységesítése érdekében az
egybegyûltek megalakították a Könyvtár-
és Információtudományi Képzések Kol-
légiumát (KIKK), amelynek elnökévé
Kiszl Pétert, az ELTE BTK Könyvtár- és
Információtudományi Intézetének igaz-
gatóját választották.6

Úgy véljük, a KIKK erõfeszítéseinek
is köszönhetõ az a pozitív fejlemény,
hogy a Kormány 139/2015. (VI. 9.)
Korm. rendelete a felsõoktatásban sze-
rezhetõ képesítések jegyzékérõl és új ké-
pesítések jegyzékbe történõ felvételérõl7

(megjelent a Magyar Közlöny 2015. júni-
us 9-ei számában) szerint ezután is lehe-
tõség nyílik informatikus könyvtáros
BA- és MA-végzettséget szerezni a társa-
dalomtudomány (Social Science) képzési
területen:
• informatikus könyvtáros (Library and
Information Scientist) szakképzettség (in-
formatikus könyvtáros – Library and
Information Science – alapképzési szak);
• okleveles informatikus könyvtáros
(Library and Information Scientist) szak-
képzettség (könyvtártudomány – Library
Science – mesterképzési szak).8

Látható, hogy az oktatásirányítás által
közétett magyar és angol szakelnevezé-
seken még lehet csiszolni. A jelentkezési
adatok folyamatos monitorozása mellett
továbbá dolgozni szükséges a felvettek
számának növelésén is, és még sorolhat-
nánk a közeli-távoli jövõ kihívásait.9

A felsõfokú könyvtárosképzést érintõ
változások komplex értékeléséhez azon-
ban egyúttal arról is szót kell ejteni, hogy
a 2015. szeptember 1-jétõl hatályba lépõ
rendelet szerint huszonegy mostani alap-
szak, harminchét mesterszak és két osz-
tatlan képzés nem indul a 2016/2017-es
tanévtõl. Bölcsészettudományi területen
megszûnik például a nyelvtudomány, a
reneszánsz tanulmányok vagy a digitális
bölcsészet, a társadalomtudományi sza-
kok közül pedig a szociális munka és
szociális gazdaság, illetve a társadalom-
kutató mesterképzés.10 Az alapszakok
sorából megemlítjük az andragógia (böl-
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Képzések Kollégiuma. ELTE.
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ban szerezhetõ képesítések jegyzékérol és új

képesítések jegyzékbe történõ felvételérõl.

Nemzeti Jogszabálytár.
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tanári mesterszakot kétszakos képzésben, ember és

társadalom mûveltségi területen.
9 Korábbi áttekintésünk: Kiszl Péter: Ízlik-e a

bolognai? A többciklusú informatikus

könyvtárosképzés eddigi tapasztalatai. =

Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás. 57. évf.

2010. 1. sz. 3–14. o.

A közelmúltban megjelent, elsõsorban a hallgatói

létszámok alakulását vizsgáló elemzések:

Eszenyiné Borbély Mária: A tanulás szerepe az

életpálya-építés során: az iskolarendszerû képzés.

= Könyvtári Figyelõ. 25. évf. 2015. 1. sz. 9–16. p.

és Murányi Péter: Számokba fojtva… = Könyvtári

Figyelõ. 25. évf. 2015. 1. sz. 17–28. o.
10 Ezektõl a mesterszakoktól elbúcsúzhatnak a

diákok 2016-ban. Eduline. 2015. június 11.

http://eduline.hu/felsooktatas/2015/6/11/

megszuno_mesterszakok_2016_O7IUSM 



csészettudomány), valamint a kulturális
antropológia és a társadalmi tanulmá-
nyok (társadalomtudomány) BA-t.11

A Kormány közzétette a képzési
szerkezet átalakítását alátámasztó Diplo-
más pályakövetési rendszer adatait is,12

amelyeket a következõ oldalakon látható
táblázat szemléltet. Az 525 fõs minta
alapján készült felmérés szerint az infor-
matikus könyvtáros alapszakon végzettek 
• 16,2%-a [25,5%] tanul tovább mester-
képzésben;
• 163 258 Ft [209 946 Ft] az átlagos ha-
vi bruttó összjövedelem 2013 májusában,
a foglalkoztatottak körében;
• 61,6% [71,8%] a diplomás munkát vég-
zõk aránya ugyancsak 2013 májusában, a
FEOR (Foglalkozások egységes ágazati
osztályozási rendszere) besorolások szerint.

Az alapképzések átlagát szögletes zá-
rójelben közöljük, s egyúttal azt is ki-
hangsúlyozzuk, hogy messze nem az in-
formatikus könyvtáros BA a sereghajtó a
statisztikai értékek rangsorában.

A Felsõoktatásért Felelõs Államtitkár-
ság – az MRK szakbizottságainak koor-
dinálásával, az új szakjegyzékkel össz-
hangban – elindította az egyes felsõ-
oktatási szakokhoz tartozó képzési és 
kimeneti követelmények tartalmi mo-
dernizációját,13 amelyhez a KIKK is
szakértõi véleményt kíván elõterjeszteni,
hiszen a 2006-tól (BA), illetve 2009-tõl
(MA) használt informatikus könyvtáros
KKK-k – az akadémiai és a munkaerõ-
piaci, valamint a gazdasági szempontok-
nak egyaránt megfelelõ – korszerûsítését
idõszerûnek tartja. Ez nem indokolja
azonban az informatikus könyvtáros kép-
zési rendszer teljes tartalmi átszabását,
sokkal inkább bizonyos új ismeretkörök
bevezetését és az elavultak – gondos fe-
lülvizsgálat utáni – módosítását, esetleg
elhagyását. A tervek szerint az év végéig
megszületõ miniszteri rendelet alapján a
változások a 2017-es felvételi eljárás
után induló képzésekben érvényesülnek
majd elõször. ■
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2016-ra. Eduline. 2015. június 10.

http://eduline.hu/felsooktatas/2015/6/10/alapsza-

kok_megszunese_felsooktatas_WUJ0ZN 
12 Elkészült az új felsõoktatási szakstruktúra-

javaslat – Több új képzés is megjelenik 2016-tól.

2015. április 17. 13:56 MTI.

http://www.kormany.hu/download/6/80/50000/Elk

%C3%A9sz%C3%BClt%20az%20%C3%BAj%20

fels%C5%91oktat%C3%A1si%20szakstrukt%C3

%BAra%20javaslata.pdf
13 Idõszerû a felsõoktatás képzési és kimeneti

követelményeinek megújítása. 2015. június 10.

16:08

MTI. http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforra-

sok-miniszteriuma/felsooktatasert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/idoszeru-a-felsooktatas-

kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyeinek-megujitasa 

Hamarosan 
online!
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A Diplomás pályakövetési rendszer Kormányzat által közzétett adatai

.. =nem ismeretes.
– = ilyen esemény nem fordul elõ. 
Forrás: http://www.kormany.hu/download/6/80/50000/Elk%C3%A9sz%C3%BClt%20az%20%C3%BAj%20fels%
C5%91oktat%C3%A1si%20szakstrukt%C3%BAra%20javaslata.pdf.
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Új színfolttal gazdagodott a József Attila
Megyei és Városi Könyvtár rendezvény-
palettája. 2015. június 8-a és 13-a között
került megrendezésre a Közös bölcsõ –
Tungitól a görög lagziig címû program-
sorozat, amelyet a könyvtár a Tatabányán
mûködõ nemzetiségi önkormányzatokkal
közösen valósíthatott meg. A hagyo-
mányt teremtõ rendezvénysorozat Tata-
bánya Megyei Jogú Város pályázati tá-
mogatásával jött létre. Hétfõtõl szom-
batig majd’ minden nap a megyei könyv-
tár más-más fiókkönyvtárában és a Fõ 
téri épületében mutathatták be a szlovák,
a lengyel, a roma, a német és a 
görög nemzetiség képviselõi hagyomá-
nyaik, értékeik egy szeletét, gasztronó-
miájukat, zenéjüket és táncukat. 
A könyvtár fontosnak tartja a Komárom-
Esztergom megyében és Tatabányán élõ
nemzetiségek bevonását a könyvtárhasz-
nálók soraiba, ezért sajátos eszközeivel
próbálja népszerûsíteni szolgáltatásait. 
A kezdeményezés hatására a nemzetiségi
dokumentumok használatának emelke-
dését várjuk.

A programsorozat krónikája

Június 8. 
Szlovák dalok és gyermekjátékok
Helyszín: a Tatabányai Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat épülete

A nemzetiségi hét Bánhidán kezdõdött,
ahol Turainé John Katalin alpolgármes-
ter megnyitója után Voit Pál, a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár igaz-
gatója, valamint Mazalin Zoltánné, a 
Tatabányai Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke köszöntötte a megjelen-
teket.

Vendégünk, Krajczárné Száraz Erzsé-
bet pedagógus, szlovák dalokkal, táncok-
kal és gyermekjátékokkal ismertette meg
a fõleg gyermekekbõl álló közönséget.
Lelkes elõadása hatására a terem hama-
rosan egy nagy táncházzá alakult. A jó
hangulat magával ragadta még a felnõtt
hallgatóságot is, kedvet csinálva a közös
táncoláshoz, énekléshez.
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K ö z h í r r é  t é t e t i k
Közös bölcsõ 
Tungitól a görög lagziig 

✒✒    Adorján Mária–Feketsné Kisvarga Anita–ifj. Gyüszi László–
Sóvágó Zsoltné–Tarjánné Tihanyi Tímea

Krajczárné Száraz Erzsébet a szlovák nemzetiségi napon
Fotó: Nagy Ádám

Szlovák gyermekjáték
Fotó: Nagy Ádám



A nemzetiségi hét elõzményeként a
József Attila Megyei és Városi Könyvtár
közzétett egy 13+1 pontból álló totót,
amelynek kérdései a Tatabányán élõ
nemzetiségek köré csoportosultak.
Ahogy minden programhelyszínen, itt is
kiértékeltük a rendezvény elõtt beérke-
zett megoldásokat. A program végén a
helyes megfejtõk közül kisorsoltuk azon
díjazottakat, akik a megyei könyvtár jó-
voltából könyvjutalomban részesültek.

Az esemény keretében aláírásra került
egy együttmûködési megállapodás a Ta-
tabányai Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzattal, amelynek köszönhetõen a jö-
võben remélhetõleg több közös kulturális
program épül majd a szlovák nemzetisé-
gi hagyományok köré. Az együttmûködõ
felek megállapodtak, hogy minden lehet-
séges eszközzel támogatják a kezdemé-
nyezést.

Június 9. 
Sors és hit: a lengyel nép ereje
Helyszín: a József Attila Megyei és Váro-
si Könyvtár Népház Úti Fiókkönyvtára

A nemzetiségi hét lengyel programjának
vendége Krzysztof Grzelak plébános úr
volt, aki a Sors és hit: a lengyel nép ere-
je címmel tartott elõadást. Hivatásából

adódóan is a lengyel nép történetének
azon szakaszairól beszélt, amelyekben a
nép Istenbe vetett hite segítette át a nagy
sorsfordító eseményeken a lengyel nem-
zetet. Kedves, közvetlen stílusa magával
ragadta a – sajnos kevés számú – közön-
séget. Érdekes volt ebbõl a megközelítés-
bõl is megismerni a lengyel nép és az 
ország történetét. Mivel nem régóta tar-
tózkodik Magyarországon a budapesti
Lengyel Perszonális Plébánia plébá-
nosaként, elõadását Bros Stanislaw
Wosciechné, a tatai lengyel kisebbség 
vezetõje tolmácsolta. Minden elismerés
neki is. 

Ezen a programon is aláírásra került
egy együttmûködési megállapodás a Ta-
tabányai Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzattal, amelynek keretében mindkét
fél reméli, hogy ez az egyszeri program
majd tovább bõvül, a könyvtár pedig sa-
ját lehetõségeivel, eszközeivel támogatja
a nemzetiségi önkormányzat kulturális
tevékenységét.

Június 10.
Tungi, stangli, rongyos nadrág: 
történetek és sváb ételek
Helyszín: a József Attila Megyei és Vá-
rosi Könyvtár Felsõgallai Fiókkönyvtára
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Krzysztof Grzelak plébános úr és Bros Stanislaw Wosciechné a
tatai lengyel kisebbség vezetõje

Fotó: Török Csaba

ifj. Gyüszi László, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár
igazgatóhelyettese ajándékot nyújt át Krzysztof Grzelak

plébános úrnak
Fotó: Török Csaba



2015. június 10-én Péhl Gabriella láto-
gatott el Felsõgallára. Az egykori mûsor-
szerkesztõ több és mélyebb ismeretet
nyújtott a sváb ételek receptjeinél. Törté-
neti visszatekintést adott arról, hogyan
telepedtek meg a németek hazánk terüle-
tén. Hányatott sorsukról Fõzzél fiam 
tungit! Történetek és sváb ételek a régi
Soroksárról címû könyvébõl Kissné
Anda Klára olvasott fel részleteket. 

Érdekes volt hallani a német nemzeti-
ség ételeirõl, étkezési szokásairól. A vi-
lágból egyetlenegy kultúra sem tûnik el
nyomtalanul, így él tovább az a sok-sok
egyszerû és laktató étel is, amely elõde-
ink konyháját jellemezte. Az ételekhez
természetesen történetek is tartoznak: ki
készítette õket, mikor, kitõl tanulta, sze-
gény vagy gazdagabb idõben fõzték, sü-
tötték. A szerzõ harminchárom idõs és
kevésbé idõs embert keresett fel, hogy
megtudja tõlük, milyen ételeket fogyasz-
tottak régen és ma Soroksáron. A prog-
ram végén a könyvben található recep-
tekbõl készült diós stanglit kóstolhatták
meg a résztvevõk. 

A Tatabányai Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a megyei könyvtár képvi-
selõi részérõl is igény merült fel a folyta-
tásra, a kapcsolatok erõsítésére.

Június 11. 
A roma kultúra virtuális háza: interaktív
DVD-ROM bemutató
Helyszín: a József Attila Megyei és Vá-
rosi Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtára

Kertvárosban a roma/cigány etnikum
kultúrkincsével Szuhay Péter néprajzku-
tató, a Néprajzi Múzeum fõmuzeológusa
ismertette meg a hallgatóságot, aki a
munkatársaival közösen készített, A roma
kultúra virtuális háza címû interaktív
DVD-ROM-ot mutatta be elõadásában.

A DVD-ROM megszerkesztését egy-
részt az hívta életre, hogy megszûnt a
Néprajzi Múzeumban a roma gyûjte-
mény, másrészt hosszú ideje nem sikerül
tetõ alá hozni egy önálló, roma kultúrát
bemutató kiállítóteret. Ennek virtuális
megvalósulása a bemutatott DVD-ROM,
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Péhl Gabriella és dr. Voit Pál igazgató 
a német nemzetiségi napon

Fotó: ifj. Gyüszi László

Kóstoló a német nemzetiségi napon
Fotó: ifj. Gyüszi László

Szuhay Péter elõadása a roma nemzetiségi napon
Fotó: Török Csaba



amelynek ismertetése kétszeresen is inter-
aktív volt. Egyrészt azért, mert a DVD
felépítésében eleve támaszkodik a hasz-
náló aktivitására, másrészt az elõadó 
bizonyos részeket a közönség kérései
alapján mutatott be, kötetlen elõadás és
beszélgetés közben.

Valóban egy „virtuális házban” törté-
nõ látogatást élhet át az érdeklõdõ a
DVD-ROM segítségével. Különbözõ ter-
mekre kattintva tekinthetünk meg szá-
mos gyûjteményt. Van például képtár és
festménytár, amelyekben a barangolást 
a zenei tárból – a klasszikustól a jazzig, a
cigányzenétõl a popzenéig – számos mû-
fajból választható aláfestõ zene színesíti.
A képtárban több száz festõ mûvei látha-
tók. Az elõadáson Balázs János és Péli
Tamás csodálatos festményeiben gyö-
nyörködhetett és a mûvészek életével is-
merkedhetett meg a közönség. A fotótár
négy könyvre oszlik. Itt a Híres cigányok
albumát tekinthettük meg.

A könyvtár részben Bódi Zsuzsa átfo-
gó bibliográfiáját mutatta be az elõadó,
amely az 1700-as évek végétõl 2006-ig
ad áttekintést a cigány kultúra mûveirõl.
Ennek a programsávnak érdekessége az a
hely, ahol ismert írók saját mûveiket 
olvassák fel. A közönség a cigány eredet-
mítoszt hallgathatta meg. A cigány élet-
formáról szóló bemutató érdekes ripor-
tokkal szolgált arról, hogyan éltek és 
élnek a cigányok. A régi vályogvetõkrõl
és a mai tollfosztókról bemutatott ripor-
tokból keményen dolgozó embereket is-
merhettünk meg. 

Hogy mit gondolnak saját õseikrõl,
származásukról és helyükrõl a magyar
társadalomban a cigányok? Errõl is szá-
mos érdekesség derült ki a rövidfil-
mekbõl.

A kétórás, jó hangulatú elõadás után
Szuhay Péter a DVD-ROM egy példá-
nyát a könyvtárnak ajándékozta. A kö-
zönség pedig beszélgetés közben meg-
állapította, hogy hasznos lenne széles
körben, fõképp iskolások között bemu-
tatni a látottakat.

Június 13.
Kalamatiano, a görög esküvõ: táncház
és kóstoló 
Helyszín: a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár Fõ téri épülete

A várakozásoknak megfelelõen fergete-
ges programnak lehetett részese, aki ellá-
togatott a megyei könyvtár Fõ téri épüle-
tébe június 13-án. 

A könyvtár és a Tatabányai Görög
Nemzetiségi Önkormányzat közös prog-
ramját Kissné Anda Klára programfele-
lõs és Kukundzsisz Natasa, a Tatabányai
Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke nyitotta meg. A hivatalos hangnemet a
továbbiakban Zeys, Angelidisz Vaszilis
zenével kísért, érdekes elõadása oldotta
fel. A nézõk a hagyományos görög eskü-
võ részleteibe nyerhettek bepillantást. 
A kellemes görög dallamoknak nem so-
káig lehetett ellenállni, így a vállalkozó
kedvûek hamarosan táncra perdültek. Az
elõadás végén – mint ahogyan a nemzeti-
ségi hét korábbi programnapjain is – ap-
ró nyeremények találtak gazdára a nem-
zetiségi totó helyes megfejtõi között. 
A társszervezõ nemzetiségi önkormány-
zat jóvoltából azonban ezen a héten kü-
lön a görög kultúrával, történelemmel
kapcsolatos kvízjátékban is részt lehe-
tett venni. A szerencsés megfejtõk úti-
könyveknek és kisebb ajándékoknak
örülhettek. 
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A zene, a tánc és a nyereménysorsolás
izgalmai után jólesett „megkóstolni Gö-
rögországot”. A kisebbségi önkormány-
zat a legismertebb görög nemzeti éte-
lekbõl állított össze kóstolót, mindenki
megelégedésére. Az igazi tzatziki és a
szõlõlevélbe csavart hús, a dolmadákia, 
a juhtúrós tiropíta, és az ehhez hasonló,
spenóttal töltött szpanákopíta után érde-
mes volt megízlelni a talán legismertebb
mézes süteményt, a baklavászt. A kósto-
ló kínálatából nem maradhatott el a gö-
rög babsaláta és az olívabogyóval ízesí-
tett fetasajt sem.

A vidám délután gyorsan elrepült, de 
a szervezõk elkötelezettek a folytatásra, a
megyei könyvtár és a Tatabányai Görög
Nemzetiségi Önkormányzat közötti
együttmûködés erõsítésére.

Köszönet illeti a tatabányai nemzetisé-
gi önkormányzatokat a szlovák program-
helyszín biztosításárért és a vendéglátá-
sért, a közönségszervezésben nyújtott se-
gítségért, a további totónyeremények fel-
ajánlásáért és az egyes programok – kü-
lönösen a görög – további színesítéséért,
valamint a megyei könyvtár minden dol-
gozóját, aki a nemzetiségi hét életre hívá-
sában, megvalósításában közremûködött.
De mindenekelõtt elismerés jár kolléga-
nõnknek, Kissné Anda Klárának, aki

nemcsak megálmodta és fõszervezõként
koordinálta a rendezvényt, hanem el is
nyerte a megvalósításhoz szükséges pá-
lyázati támogatást.

A József Attila Megyei és Városi
Könyvtár szolgáltatásaival és állományá-
nak összetételével mindig is a legszéle-
sebb érdeklõdési körben igyekezett az 
olvasói igényeket kielégíteni. E célok
egyikeként – és úgy is, mint nemzetiségi
báziskönyvtár – saját dokumentumai
mellett a nemzetiségi állománnyal ren-
delkezõ Komárom-Esztergom megyei 
települési könyvtárak irodalmát is gyara-
pította hosszú éveken keresztül, az Or-
szágos Idegennyelvû Könyvtárral együtt-
mûködve. 

Könyvtárunk az idén hagyományte-
remtõ szándékkal útjára indított prog-
ramsorozatával és a helyi nemzetiségi
önkormányzatokkal való együttmûködési
megállapodások megkötésével újabb le-
hetõséget biztosít a megyénkben élõ
nemzetiségek kultúrája, nyelve, hagyo-
mányai iránt érdeklõdõk ismereteinek
bõvítésére. De ezzel még nem végez-
tük el a ránk váró feladatokat. Reformo-
kat készülünk bevezetni nemzetiségi
könyv- és helyismereti cikkállományunk
feldolgozása területén, és dolgozunk
honlapunk nemzetiségi oldalainak meg-
újításán is. ■
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Táncház a görög nemzetiségi napon
Fotó: Kissné Anda Klára

Zeys, Angelidisz Vaszilisz
Fotó: Kissné Anda Klára



Szent Iván-napi néphagyományainkról
tartott elõadást Mészáros Márta néprajz-
kutató június 17-én, a tatai Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtárban. 

A Kiskun Múzeum igazgatójától meg-
tudhatták az érdeklõdõk, mi a kapcsolat a
nyári napforduló és Szent Iván ünnepe
között. Az V. században a keresztény
egyház a napév két pontját kitüntetett
szereppel ruházta fel. Míg a téli napfor-
duló után néhány nappal Krisztus – a
fényhozó – születését ünnepeljük azóta
is, a nyári napforduló idején Szent János-
ról – a hírhozóról – emlékezünk meg. 

E jeles naphoz számos népi hiedelem,
szokás tartozik. A rituális cselekmények-
kel az emberi életet, az egészséget, a sze-
relmet, a termékenységet kívánták védel-
mezni, elõmozdítani. Gyümölcsökkel,
gyógyfüvekkel varázsoltak, énekekkel
párosították a fiatalokat. A tûzgyújtásnak
– amelyet ma is számos helyen megtarta-
nak – központi szerepe van Szent Iván-
napon, átugrása szerelmet hozhat, erõ-
síthet meg, parazsának széthordása a 
termõföldet védelmezi.

Az elõadás második felében három
magyarországi újpogány közösség nap-
forduló-szertartását ismerhették meg a
hallgatók. Az õsmagyar hagyományok-
kal és néphittel foglalkozó csoportok 
a naptiszteletre, a virágzó természetre,
valamint a termékenységvarázslásra he-
lyezik a hangsúlyt a júniusi ünnepen. 

Az érdeklõdõk hiánypótló elõadást
hallgathattak meg, betekintést nyerve a
magyar népi hitvilág és az új spirituális
mozgalmak rendkívül színes világába. ■
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Szent Iván-éj varázsa a könyvtárban

✒✒    Makuvek Nóra

Makuvek Nóra

Mészáros Márta



Könyvtártörténet, krónika, események –
megannyi nagy kitartással, pontossággal,
sok ellenõrzéssel összegyûjtött anyag, s
nem száraz adatok, hanem életteli törté-
netekké nemesedett hosszabb-rövidebb
leírások az elsõ fellelhetõ, 996-os könyv-
tári adattól 2010-ig. Rólunk, a könyvtár-
ról, sorsunkról. Errõl szól a 2015-ben
négy kötetesre bõvült Magyar könyvtár-
történeti kronológia, amely a maga ne-
mében egyedülálló, s lapozgatása azért is
fontos, mert ami abban nincs megörökít-
ve, az el is veszik – mondja Gerõ Gyula.

Könyvbemutatóra, emlékezetfényesí-
tõ találkozóra, régi barátságokat, szakmai
kapcsolatokat megerõsítõ kézfogásra,
ölelésre jöttünk össze a megyei könyvtár-
ban. Régóta húzódott, halasztódott ennek
a programnak a megszervezése, de Gerõ
Gyula szelíd unszolására megrendeztük.
Már a kollégák meghívása is a múlt fel-
idézését jelentette. Gyula sorolta, kit 
hívjak meg, említve a hölgyek lánykori
nevét is, hozzátéve, hogy mikor, ki, hol
dolgozott (évre pontosan). Hétfõn este
baráti vacsorán találkoztunk. Az idõseb-
beknek a nehézkes lépcsõzést feledtette
egy-egy rég nem látott munkatárs meg-
pillantása, s természetesen a vörösbor
kóstolgatása. S bár összetart az emléke-
zetünk („Mint házfalat a vadszõlõ, befut
/ És összetart az emlékezetem” – Baka
István), Gyula könnyedén, hibátlanul
idézte fel a Tolna megyei könyvtári ese-
ményeket, korrigált évszámokat. Jól ér-
tettük egymást: minden megkezdett mon-
datunkat tudta valaki folytatni.

Sokszor járt nálunk (mint bárhol az
ország könyvtáraiban). Visszaemlékezett
a megyei könyvtár 1952. évi megalakulá-
sára, a temetkezési vállalattal békés
szimbiózisban együtt élõ megyei könyv-
tár sajátos kellékeket tároló folyosó-rak-
tárára, a sok-sok író-olvasó találkozóra,
az elsõ könyvtári célra épült könyvtárunk
avatására (akkoriban ez minden szakma-
belit és helyi vezetõt büszkeséggel töltött
el), a népes írószövetségi csoport látoga-
tására, szavaikra(!), különös megjegyzé-
seikre, az akkor, majd késõbb is hõsiesen
és kevésbé hõsiesen, de szeretettel vég-
zett munkára.

A megyei könyvtárban június 30-án
megtartott könyvbemutató sikeres és él-
ményszerû beszélgetés volt. Gerõ Gyula
hozott példákat a kötetekbõl: hogyan kö-
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Könyvtárak krónikása
Szekszárdi beszélgetés Gerõ Gyulával

✒✒    Elekes Eduárdné

Gerõ Gyula és Elekes Eduárdné (Mini)



vethetjük nyomon egy-egy intézmény
sorsát, megalakulását, integrációját, fel-
újítását, esetenként gyújtogatást, rablást,
lopást a gyûjteményekben, kistelepülé-
sek könyvtári helyzetének alakulását,
unikális kötetek hányattatott sorsát, ne-
ves könyvtárosok szakmai tevékenysé-
gét, kitüntetéseiket, tanfolyamokat, ren-
dezvényeket, a könyvtári kiadványok
megjelentetését.

Érdekes példa volt az izgalmas idõuta-
zásban öt adatsorral (1448-tól 1925-ig)
„a legrégibb magyar könyv”, az
Ehrenfeld-kódex, majd késõbb a Jókai-
centenárium idején az íróról elnevezett
kódex életének hírdokumentációja.

A szigorú idõrendben, jól szerkesztett
mutatókkal, tömören közölt események
krónikája felrajzolja a magyar könyvtár-
történetet. Gerõ Gyula kiváló segítõtársat
talált Rácz Ágnesben a kronológia össze-
állításához, szerkesztéséhez.

A négy tekintélyes kötet intézmények,
személyek historikus adatainak õrzõje.
Gyula már elszántan készíti az ötödiket
is, sõt arra biztat: adjuk ki Tolna megye
könyvtári krónikáját kiegészített, részle-

tes adatokkal 2010-ig, majd õ segít a 
hiányzó utóbbi öt év anyagát összefésül-
ni, megszerkeszteni. 

A szerzõ 1948 óta cselekvõ részese
könyvtáraink életének.

Az egyesületi program hasznos és
örömteli együttlét volt, hozott valami pó-
tolhatatlant, valami egyre erõsödõ igényt,
hogy újra találkozzunk, figyeljünk egy-
másra, ne maradjunk meg az eseti tele-
fonhívásoknál. A fiatal kollégák (az a 
néhány, aki velünk volt) érezzék: 
a könyvtári események gyûjtése, regiszt-
rálása könyvtártörténeti és helytörténeti
kordokumentumot kínálhat, kínál.

Lélektanilag és szakmailag is kiváló
elõkészítése volt könyvtártörténeti, hely-
történeti egyesületi rendezvényünk a 
július 6-án kezdõdött Országos Honis-
mereti Akadémiának, amelynek ismét
Szekszárd adott otthont. Bartha Évát, a
Honismereti Szövetség titkárát idézem: 
a helytörténet a történelem gyökere,
alapvetõ feladata a feltárás, feldolgozás,
gyûjtés, megélés, továbbadás.

Feltárás – megélés – továbbadás. So-
kunknak fontos!? Reménykedjünk. ■
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Kiskunfélegyházán a Petõfi Sándor Vá-
rosi Könyvtárban az ünnepi könyvhét 
alkalmából adták át a mindenki szá-
mára bármikor ingyenesen hozzáfér-
hetõ utcai könyves szekrényeket, az
OlvasLAK-okat.

A nyugat-európai országokban már el-
terjedt és sikeres „közösségi könyves-
polcok” kezdeményezés, a Végy egyet,
tégy egyet mozgalom számos változatban
ismert már Magyarországon is.

Az olvasásnépszerûsítés ezen formá-
jához könyvtárunk is régóta csatlakozni
kívánt. Az idei év adott lehetõséget arra,
hogy támogatóink segítségével megvaló-
síthassuk korábbi elképzelésünket. Há-
rom utcai könyves szekrényt adhattunk át
a város három különbözõ pontján az ér-

deklõdõ közönségnek. A szekrényeket
OlvasLAK-nak neveztük el, amely név a
formájukból adódik, hiszen a könyvszek-
rények a könyvek számára is lakályos kis
házikók lettek. Az ötletet az adta, hogy
madárbarát kertünkben már több madár-
odú, madárkápolna van kihelyezve, s
ezek közé remekül illik az odúszerû kis
könyves házikó.

Elhelyezésükhöz igyekeztünk forgal-
mas köztereket választani a szekrények
jó megközelíthetõsége és köztudatba ke-
rülése érdekében, így kerülhetett egy a
könyvtárunk és a taxiállomás közötti
parkba, egy a helyi buszpályaudvarra és
egy városunk strandjának zöldterületére.
Felállításukkor figyelembe vettük azt is,
hogy lehetõség szerint pad közelébe te-
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✒✒    Abonyi Szilvia



gyük, hogy bárki kényelmesen beleolvas-
hasson a könyvekbe, válogathasson a kí-
nálatból.

A szekrénykék állandóan nyitva van-
nak, bármikor kivehetõk vagy belerak-
hatók a könyvek. Mivel „becsületkönyv-
tárként” mûködik, senkitõl sem kérjük
számon, mikor hozza vissza a kivett
könyvet, hoz-e helyette másikat, sõt en-
nek a kölcsönzésnek határideje sincs, tel-
jesen a bizalomra épít. 

Gondozásukat mi, a könyvtár dolgo-
zói végezzük, könyvekkel való feltölté-
sükrõl is gondoskodunk, legtöbbször a
könyvtárnak ajándékozott könyvekbõl
válogatva. Ugyanakkor azt érzékeljük,
hogy a lakosság is nagy szeretettel hozza
el s teszi közkinccsé a már kiolvasott
könyveit. Az ünnepélyes átadásukat kö-
vetõen nagyon sok pozitív visszajelzést
kaptunk könyvtárunk beiratkozott olva-
sóitól is. Az azóta eltelt idõ alatt már né-
hány tapasztattal is gazdagabbak lettünk.

Ahogy azt elõre sejtettük, a legnagyobb
forgalom a buszpályaudvarnál lévõ
OlvasLAK-ban bonyolódik. Itt már azzal
is találkoztunk, hogy egy olvasó üzenetet
írt olvasótársainak, hogy mit szeretne ol-
vasni, és biztat másokat is arra, hogy ír-
ják le, mit olvasnának, s aki tudja teljesít-
se azt. Szerencsére félelmeink – hogy
esetleg megrongálják vagy nem rendelte-
tésszerûen használják õket – idáig alapta-
lannak bizonyultak. Örülünk annak is,
hogy más városból már megkerestek
bennünket azzal a kérdéssel, hogy náluk
miként valósítható meg hasonló könyv-
szekrények létesítése.

Fontos megemlíteni, hogy mindez tá-
mogatóink felajánlása és esetenként ön-
ként vállalt munkájuk, közremûködésük
nélkül sokkal nehezebben valósulhatott
volna meg. Így köszönet illette a helyi
Kossuth Lajos Középiskola, Szakiskola
egy tanulóját, aki pedagógus felügyelete
mellett végezte az asztalos munkálato-
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kat. Az állványok elkészítését és az
OlvasLAK-ok talpra állítását egy helyi
Építõipari és Kereskedelmi Kft. ügyveze-
tõje vállalta magára. A feliratokat és a
táblákat egy helyi dekorboltban készíttet-
tük el. Engedélyt kaptunk a kiskunfél-
egyházi Városfenntartó és Szolgáltató
Költségvetési Szervezettõl az általuk
fenntartott parkokba való kihelyezésre,
valamint a DAKK Zrt.-tõl (Dél-alföldi
Közlekedési Központ Zrt.) a buszpálya-
udvaron való felállításra.

A népszerûsítés érdekében még az
avatásukat megelõzõen készült egy kis-
film, mely a Youtube oldalán Olvaslak
néven tekinthetõ meg, valamint elérhetõ
honlapunkról (http://www.psvk.hu), to-
vábbá Facebook-oldalunkon is. A kisfil-
met a helyi Móra Ferenc Gimnázium
Médiamûhelye és Mozgásszínháza közö-
sen készítette, könyvtárunk felkérésére.

Amennyiben ismét lehetõségünk nyílik
rá, tervezzük további OlvasLAK szek-
rénykék kihelyezését a város más forgal-
mas pontjaira is – például játszóterek
mellé –, hiszen tovább szeretnénk hirdet-
ni, hogy olvasni bárhol, bármikor érde-
mes. ■
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A régészek feltárásai és leletei alapján
Rácalmás területén már több mint hat-
ezer éve megtelepedett az ember. Ez 
a korai élet nagyban köszönhetõ volt a 
Duna közelségének, ami megfelelõ élet-
vitelre adott lehetõséget. A gazdag régé-
szeti leletállománynak köszönhetõen 
végigkövethetõk a korok váltakozásai a 
Duna menti város egykori területén a ké-
sõ kõkortól kezdve a kelta és római biro-
dalmon, majd a szláv és germán törzsek
megjelenésén át egészen a honfoglalásig.
Almás település, amely 1329-ben szere-
pelt elõször írásban, Szigetfõ, Ticus és
Almás területekbõl állt össze. A XVII.
században tömegesen menekültek a tele-
pülésre szerbek, akiket Szerbia régi neve
után rácoknak hívtak. A betelepülés kö-
vetkeztében a rácok többségben voltak a
magyar lakossággal szemben, s 1696-ban
Almás nevét Rácz-Almásra változtatták,
amibõl az idõk folyamán Rác-Almás,
majd Rácalmás lett.1

1730-ban egy házasságnak köszönhe-
tõen a település a Jankovich család kezé-
be került. A család híres volt mûveltségé-
rõl, kultúra iránti kimagasló igényeirõl. 
A família talán legkiemelkedõbb alakja
az a Jankovich Miklós volt, akinek a
gyûjteménye ma a Nemzeti Múzeum és
az Országos Széchényi Könyvtár alapját
képezi. A család nevét a településen nap-
jainkban turisztikai épületkomplexum,
szálloda, kápolna, az általános iskola és
utcák õrzik.2

1876-tól Rácalmás járási székhely
lett, amivel egy idõben rohamos fejlõdés
vette kezdetét. A fõként mezõgazdaság-
ból élõ település elõször önálló postát,
majd vasútállomást kapott. A két világhá-
ború közötti idõszakban sok nyaralót
építtettek a pesti polgárok a Duna mellett
húzódó faluban, s nyaranta élénk társasá-
gi élet zajlott itt.3

A II. világháború után megkezdõdött
Rácalmás mellett a mai Dunaújváros épí-
tése, ami nagy változásokat hozott a tele-
pülés számára, de az igazi nagy változást
a rendszerváltozás okozta. Ekkor addig
nem látott fejlõdés vette kezdetét, amely
a mai napig tart. A 2009-ben városi ran-
got kapott Rácalmás mára a régió legjob-
ban fejlõdõ települése lett.4

A Rácalmási Mûvelõdési Ház és
Könyvtár története

Rácalmás kulturális életérõl és a könyvtár
mûködésérõl Hetényi István az 1996-ban

K ö n y v t á r r ó l  k ö n y v t á r r a
Rácalmási Mûvelõdési Ház és Könyvtár

✒✒    Schmidt-Czetli Ágnes

1 Hetényi István: Rácalmás története. Rácalmás,

Rácalmás Nagyközség Önkormányzata, 1996.  90.
2 Mosonyi Mihály: Egy rácalmási a régi

Rácalmásról, Rácalmás, Rácalmási Faluvédõ

Egyesület, 2005.
3 http://www.racalmas.hu/racalmas-tortenete

(2015. 04. 08.)
4 http://www.racalmas.hu/racalmas-tortenete

(2015. 04. 08.)



megjelent Rácalmás története címû
könyvében az alábbiak szerint ír: „Mo-
sonyi Mihály fáradhatatlan szervezõ és
gyûjtõ munkája nyomán, a lakosság se-
gítségével 1995-ben létesült, a Falunap
keretében nyílt meg a Helytörténeti gyûj-
temény. Falumúzeumnak is hívják. Az in-
tézmény a Lehoczky kastélyban nyert
méltó elhelyezést. A községi könyvtár
ugyanabban a kastélyban mûködik. A be-
írt olvasók száma közel ezer. Az intéz-
ményben sok újság, folyóirat olvasható, a
könyvek száma 14000 kötet. A könyvtár
vezetõje számos rendezvény mellett segí-
ti a Falumúzeum mûködtetését is, és kü-
lönféle (német, szabás-varrás, gépk.vez.)
tanfolyamok szervezését.”5

Ma a könyvtár az egykori Teleszky
kúriában mûködik, nevébõl adódóan a
mûvelõdési házzal együtt, egy intéz-
ményként. A könyvtár területén minden
korosztály kellemesen töltheti az idõt. Je-
lenleg a könyvtár könyvtári, információs
és közösségi funkciókat tölt be. A gyer-
mekkönyvtári részlegen lehetõség van
kiscsoportos foglalkozásra, könyvtári óra
megtartására. Akik tanulni, kutatni sze-
retnének, erre a célra elkülönített aszta-
loknál, zavartalanul használhatják a
könyveket, illetve a könyvtár hordozható
számítógépeit.

A rácalmási közösségi könyvtár törté-
netét megírni nehéz feladat, mert össze-
fogó munka még nem készült az in-
tézményrõl. Az általam rögzített adatok,
statisztikák mind a fellelhetõ leltárköny-

vek és a személyes tapasztalat alapján
kerülnek az írásba. A könyvtár 1959. ja-
nuár 15-e óta vezet leltárkönyvet, ezen a
napon százkilencvenhét dokumentum
adatai kerültek könyvbe. Az év folyamán
összesen kilencszázhuszonöt könyvet
rögzítettek. A beszerzés módját tekintve
az elsõ könyvek ajándék útján és a járási
könyvtárból átleltározva kerültek a mai
könyvtárba. Sajnos a vezetett leltárköny-
vek anyaga nem mindenhol pontos, sõt
vannak követhetetlen adatok is, ezért né-
hány helyen nem a legpontosabb adatok
szerepelnek, azonban az eltérések nem
változtatnak lényegesen az összevetendõ
adatokon.6

Az állomány

Egy könyvtár életét nagyban, ha nem tel-
jes mértékben meghatározza az állomá-
nya, ezért az 1959-tõl rendelkezésre álló
adatok alapján több szempontból is vizs-
gáltam az állomány alakulását. A fellel-
hetõ dokumentumokból látszik, hogy a
könyvbeszerzés a kezdetektõl hullámzó
tendenciát mutat. Voltak olyan évek, ami-
kor a mai könyvbeszerzés sokszorosa va-
lósult meg, viszont voltak olyanok is,
amikor még a harminc darabot sem érte
el az évi új állomány. 

Néhány éve indultak azok az állo-
mánybõvítési, érdekeltségnövelõ progra-
mok, amelyek keretében a könyvtárak
pályázat útján új könyvekkel tölthetik
meg a polcokat. Ezeknek nagyon nagy
elõnye, hogy a pályázás is díjmentes és a
könyvek is ingyen érkeznek a könyvtár-
ba. Hátránya, hogy meghatározott listá-
ból lehet válogatni a könyveket, és ha
nem vagyunk elég gyorsak, könnyen le-
maradhatunk egy-egy keresett könyvrõl.
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Ezekben a programokban fõként a gyer-
mek- és a szakirodalom dominál, de van
néhány szépirodalmi és szórakoztató kö-
tet is. A rácalmási könyvtár rendszeresen
él ezekkel a lehetõségekkel, így az elmúlt
években sok könyv került a polcokra
ezeknek a programoknak köszönhetõen.

A vásárlás útján beszerzett és állo-
mánybõvítési programokból származó
könyvek mellett a rácalmási könyvtár az
olvasóktól ajándékba kapott könyveket is
bevételezi, ha azok állapota megfelelõ és
tartalmuk szerint illenek az állományba.

A jelenlegi állomány összetételét te-
kintve nem éppen az olvasói igényeknek
megfelelõ. A kölcsönzési adatok és igé-
nyek azt mutatják, hogy a felnõtt olvasók
körében leginkább a szépirodalom és a
szórakoztató irodalom kedvelt. Általában
kikapcsolódni vágynak az olvasók, és
csak ritkán használják kutatási célra a
könyvtárban található könyveket. Fõként
az újdonságokat keresik, azok a könyvek
a legnépszerûbbek, amelyekkel a média
több felületén is találkoznak. 

Az ifjúsági és gyermekirodalom terén
szintén jellemzõ az újdonságok iránti
igény. Ennél a korosztálynál különösen
fontos, hogy a könyvek külseje csábító
legyen számukra. Csak azokat veszik le a
polcról, amelyek kívülrõl megtetszenek
nekik, ezért kiemelten fontos az újdonsá-
gok beszerzése, ami nem egyszerû fel-
adat a rengeteg kortárs szerzõ alkotásait
tekintve.

Az állomány összetételének megvál-
toztatása a saját beszerzéssel alakítható
igazán, amire a rácalmási könyvtár törek-
szik is. A vásárlás útján beszerzett köny-
vek hetven–nyolcvan százalékát az olva-
sói igények határozzák meg, a maradékot
pedig azok a könyvek teszik ki, amelyek

az általános mûveltséghez elengedhetet-
lenek, mint például a kötelezõ olvasmá-
nyok vagy a szépirodalmi klasszikusok.7

Az olvasók számának alakulásáról
pontos képet ad a mindenkori beiratkozá-
si napló. A rácalmási könyvtárban az
1983-tól vezetett naplók adatairól van
írásos dokumentum, a korábbi évek olva-
sóiról nincs információnk. Az ezen köny-
vek alapján készített ábra mutatja a be-
iratkozott olvasók számának alakulását.

A diagramból jól látszik, hogy a vizs-
gált harminc év alatt soha nem érte el a
beiratkozott olvasók száma a háromszáz
fõt. 2014-ben az újításoknak köszönhe-
tõen 2013-hoz képest huszonhét százalé-
kos növekedés mutatható ki, bár az éves
száznyolcvanhét fõs olvasótábor egy
négyezer-ötszáz lakos feletti városnál na-
gyon elkeserítõ adat.8

2015 elsõ félévében már meghaladta
az olvasók száma az elõzõ teljes évi lét-
számot, amit sikerként könyvelünk el. 
A kölcsönzések száma is rég nem látott
adatokat mutat, így a könyvtár életében,
mûködésében történt változások pozitív
hatást jeleznek.
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Könyvtári programok

A könyvtárak életének fontos részét ké-
pezik a napi feladatok elvégzése mellett a
különbözõ programok. Napjainkban az
író-olvasó találkozók fénykorát éljük, de
ki kell emelni az olvasásnépszerûsítõ
kezdeményezéseket, programokat, vala-
mint a különbözõ könyvtári foglalkozá-
sokat is. Ezek teszik színessé a könyvtár
életét, s növelik a könyvtárhasználati
kedvet. 

A gyerekek számára már több alka-
lommal hirdettünk meg könyvtári játéko-
kat, programokat, amelyek nagyon ked-
veltek, népszerûek voltak. A felnõttek 
körében eddig egy könyvtári kihívást ké-
szítettünk, ami a hozzá fûzött várakozást
részben beteljesítette, így a jövõben is
tervezünk más felnõtteknek szóló könyv-
tári programot.

A gyerekek könyvtári játékokon való
részvétele, valamint a felnõttek olvasás-
népszerûsítõ kihíváson való részvétele
intézményünkben a könyvtári tagsághoz
van kötve. Az éves csekély, mindössze
százhúsz forintos tagdíjért cserébe a köl-
csönzésen kívül minden tag naponta egy
órát internetezhet a könyvtárban ingye-
nesen.

• Könyves Kincsvadászat 

A Könyves Kincsvadászat nevû olvasás-
népszerûsítõ játék a 2014-es nyári szün-
idõre meghirdetett könyvtári program
volt. Kimondottan azt a korosztályt volt
hivatott megcélozni, amelyik a könyvtár
szempontjából kicsit már elérhetetlen,
vagyis az általános iskolásokat. Kevesen
használják ebbõl a korosztályból a
könyvtárat, pedig az állomány az õ igé-

nyeik kielégítésére is alkalmas. Ezért 
ezzel a játékos feladattal próbáltuk meg-
mutatni nekik, hogy milyen könyvekkel
találkozhatnak nálunk. Az olvasni tudó,
már iskolás vagy iskolába készülõ gyere-
kek egy elõre elkészített könyvlistából
maguk választhatták ki azt a könyvet,
amit el kellett olvasniuk ahhoz, hogy 
a hozzá kapcsolódó feladatlapot ki tudják
tölteni. Természetesen minden könyv a
saját állományból került ki, és nem a szo-
kásos kölcsönzési határidõvel, hanem 
a nyári szünet idejére.

A játékban tizenhárom gyermek vett
részt, kitartásukért és ösztönzésükre
mindannyian jutalomban részesültek a
tanévkezdéskor rendezett összejövetelen.
Valamennyien elmondták az olvasott
könyvhöz kapcsolódó gondolataikat és
véleményüket, valamint azt, hogy miért
szeretnek könyvtárba járni. Feladatuk 
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volt egy rajz elkészítése is az olvasott
könyvhöz kapcsolódóan, és ezekbõl a
rajzokból a könyvtárban kiállítást ren-
deztünk.

• Könyvtári Kutató Kaland

A korábban meghirdetett Könyvtári
Kincsvadászat játék eredményhirdetésén
már felmerült az igény a további könyv-
tári játékokra. A sablonosság elkerülése
miatt 2014 õszén egy újabb tematikájú
játékkal próbáltuk a gyerekeket a könyv-
tárba hívni. Szó szerint a könyvtárba,
ugyanis a játék lényege a könyvtárban el-
végzett kutatómunka volt. A cél az volt,
hogy megtanulják használni az iskolában
kapott feladataikhoz, dolgozataikhoz a
könyveket. Fõként ismeretterjesztõ témá-
kat dolgoztunk fel, vegyes kérdésekkel.

A játékra most is elõre kellett jelent-
kezni, és az igény alapján egyedi feladat-
lapokat készítettünk. Ennél a játéknál
már partner volt néhány tanár is az isko-

lából, õk a saját tanórájukon hozták a
gyerekeket a könyvtárba, és segítettek
nekik a kutatásban.

Az elõre elkészített kérdésekhez elõre
összeválogatott könyvekben találhatták
meg a választ a gyerekek. A feladat ne-
héznek bizonyult, de a gyerekek lelkesek
voltak, s mindannyian kitöltötték a fel-
adatlapokat, több-kevesebb sikerrel. 

A díjazásnál mindenkire gondoltunk,
azonban ennél a játéknál már kategori-
záltuk az eredményeket. A legkevesebb
pontot elért gyerekek jelképes ajándékok
közül választhattak. A közepesen teljesí-
tõk ajándékai közé ösztönzõleg könyve-
ket is válogattunk, s nagy meglepetésre a
könyveket választották elõször a játéko-
sok. A legügyesebbek ajándékai között
már csak könyvek voltak, s mindannyian
találtak a saját ízlésüknek megfelelõt.

Az eredményhirdetéskor egy rövid,
humoros kisfilmet is levetítettünk a gye-
rekeknek arról, hogy hogyan nem visel-
kedünk a könyvtárban, valamint egy ösz-
szeállítást a világ legszebb könyvtárairól.

A programban összesen közel ötven
gyermek vett részt.

A sikerességre való tekintettel már ek-
kor meghirdettük a második fordulót is.
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• Könyvtári Kutató Kaland 2. 

Az elsõ fordulóhoz hasonlóan most is a
könyvtárban zajlott a kutatójáték, azon-
ban most már személyre szabottan. A je-
lentkezéskor mindenki megadott egy
olyan témakört, ami kedves neki, ami
jobban érdekli az átlagosnál. Ebben a té-
mában kellett kutatnia, kérdéseinkre vá-
laszt találnia. Ez a sok téma persze meg
is nehezítette a gyerekek dolgát, hiszen
lényegesen több szakirodalomra volt
szükség az egyedi, névre szóló feladatla-
pok elkészítéséhez, így több könyv közül
kellett megtalálniuk azt a két-három da-
rabot, amiben a választ olvashatták. Az
elsõ fordulóban szerzett tapasztalataikkal
már jóval kevesebb idõ alatt megoldották
a feladatsort, mint korábban.

A játékra jelentkezõk száma itt is közel
ötven fõ volt. A sikeres könyvtárba-
szoktatás részeként megterveztük a har-
madik forduló megvalósítását a nyári szü-
net megkezdése elõtt, valamint újabb
szünidõs könyvtári feladat meghirdetését.

• Könyvtári Kutató Kaland 3.

A harmadik fordulóban minden részt ve-
võ gyermeknek egy elõre meghatározott
könyvlistából kellett könyvet választania.
A lista összeállításánál figyelembe vettük
az életkorukat, így csak a nekik szóló
könyveket szedtük csokorba. A listán
szerepelt klasszikus gyermek- és ifjúsági
irodalom, valamint kortárs szerzõk mû-
vei is megjelentek. A könyv elolvasása
után három kérdésre kellett választ adni-
uk a könyv tartalmával kapcsolatban, 
és meg kellett indokolniuk néhány mon-
datban, hogy miért azt a könyvet válasz-
tották.

A tanév végén ezzel a fordulóval zá-
rult le a játék, amely nagy sikert aratott a
diákok körében, így jövõre újra megren-
dezzük. 

A játékban összesen ötvenegy gyer-
mek vett részt, közülük hárman teljesítet-
ték mindhárom fordulót maximális pont-
számmal. Az õ jutalmuk egy-egy értékes
könyv és névre szóló gravírozott toll volt. 
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• Mert olvasni jó…

Ezzel a címmel hirdettünk szeptembertõl
decemberig tartó olvasásnépszerûsítõ ki-
hívást a felnõtt korosztály körében. A cél
minél több oldal elolvasása volt bármi-
lyen témakörben. 

A résztvevõk a szépirodalmi könyve-
ket és a szórakoztató irodalmat részesí-
tették elõnyben. A programba hét olvasó
kapcsolódott be, mindannyian harminc
év feletti nõk. Õk két és fél hónap alatt
összesen negyvenkét könyvet, tizenhat-
ezer-nyolcvanhárom oldalt olvastak el.
Az elsõ három helyezettet jutalmaztuk.
Az ajándék természetesen mindenkinek
könyv volt, méghozzá az olvasott köny-
veik témakörében.

A programot sikerként könyveltük el,
még akkor is, ha csak hét résztvevõ volt,
hiszen õk szívvel-lélekkel és persze sok
olvasással teljesítették a kihívást, addig is
és azóta is aktív használói a könyvtárnak.
Siker volt azért is, mert a kötetlen beszél-
getésbe burkolt díjátadón felmerült egy
felnõtt olvasói kör létrehozása, mégpedig
az olvasók kérésére. Úgy gondolják,

hogy sokszor jó lenne megbeszélni egy
könyv tartalmát, hatását, jó lenne ötletet
adni egymásnak a változatos olvasniva-
lók terén. A könyvtár természetesen örül
minden ilyen kezdeményezésnek, s ígé-
retünkhöz híven a 2015-ös évben meg-
alakítjuk az olvasókört.

• 8 hónap 8 könyv kihívás

2015-ös évre egy könyves kihívást is
meghirdettünk, felnõttek és gyermekek
részére egyaránt. A kihívás lényege, hogy
májustól decemberig nyolc könyvet el
kell olvasni az alábbi kategóriákból: 
– egy könyv, ami ebben az évben jelent
meg, 
– egy könyv, ami több mint ötszáz oldal, 
– egy könyv, amit még az iskolában kel-
lett volna elolvasnia, 
– egy könyv, amibõl film is készült, 
– egy szépirodalmi mû, 
– egy könyv, aminek a címe csupán egy
szóból áll, 
– egy klasszikus romantikus könyv, 
– egy könyv, aminek a címében szerepel
egy szín. 
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Pluszlehetõség: egy könyv, amit csak
a borítója alapján választ!

Jelenleg tizenhárom olvasó regisztrált
a játékra, közülük négyen már teljesítet-
ték is a kihívást. Külön öröm, hogy közü-
lük ketten gyerekek.

• Író-olvasó találkozók

Jókai és Mikszáth korában még nem volt
divat a könyvek szerzõivel való olvasói
diskurzus. Manapság annál inkább,
mondhatni az író-olvasó találkozók fény-
korát éljük, köszönhetõen a sok kortárs
szerzõnek. Nincs is annál felemelõbb pil-
lanat, mint amikor kedvenc könyvünk
írójával találkozhatunk, részesei lehetünk
a vele folytatott beszélgetésnek vagy
hallgathatunk tõle elõadást, és egy-egy
ilyen program megkoronázásaként még
dedikálja is nekünk a könyvét. Az író-ol-
vasó találkozók megszervezése a könyv-
tárak részérõl nem kevés munkával jár.
Elõször is ismerni kell az olvasói igénye-
ket, tudni kell, hogy kik azok az írók,
akik nagyon kedveltek az olvasóközön-
ségünknél, mely szerzõk mûvei a legke-

resettebbek a hazai palettán. És ez még
csak a kisebbik feladat, hiszen a legkere-
settebb írók meghívása egy kötetlen be-
szélgetésre vagy egy elõadásra nem min-
dig egyszerû. 

A Rácalmáson rendezett író-olvasó ta-
lálkozók a mûvelõdési ház és a könyvtár
szervezésében valósulnak meg. Rendsze-
resnek mondható ez a kultúraközvetítõ
forma, hiszen évente több alkalommal
várják a közönséget ilyen programok.
Részben tematikus elõadásokkal, részben
pedig az éppen aktuális szerzõk bemuta-
tásával próbáljuk a közönség figyelmét
felkelteni. Többször voltak jelen neves
pszichológusok és kortárs szépirodalmi,
valamint ifjúsági és gyermekkönyvek
szerzõi. Olvasóink találkozhattak többek
között Vekerdy Tamással, Zacher Gábor-
ral, Nyáry Krisztiánnal, Bosnyák Viktó-
riával, Berecz Andrással és Lackfi János-
sal. Talán ma ez a legkedveltebb program
azok számára, akik ellátogatnak rendez-
vényeinkre. Természetesen mûködési
formánk szerint ezek a programok min-
denki számára ingyenesek, bárki részt
vehet rajtuk. ■
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A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztiválnak az idén is a Millenáris adott
otthont, ahol 2015. április 24-én be-
mutatkozott a Szegedi Törvényszék
Könyvtára. Az elõadásra a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének Jogi Szek-
ciója felkérésére a Könyvtáros Klubban,
a Könyvtárak és könyvkiadók a jog szol-
gálatában címmel megrendezett prog-
ram keretében került sor.

A Szegedi Törvényszék a belváros szí-
vében, a Széchenyi téren található. 1884-
ben nyitotta meg kapuit a szegedi „nagy
árvíz” utáni építési sorozatban emelt, im-
pozáns törvényszéki palota. Épületében
folytatja munkáját a Szegedi Törvényszé-
ken kívül a Szegedi Járásbíróság és több
ügyészségi intézmény. A törvényszék il-
letékességi területéhez tartozik ezen kí-
vül a belvárosban még három szervezeti
egység, valamint négy vidéki járásbíró-
ság: Csongrádon, Hódmezõvásárhelyen,
Makón és Szentesen. A Szegedi Törvény-

szék dolgozóinak mindennapos feladat-
ellátását segíti a jogi szakkönyvtár,
amelynek olvasói csak az intézmény al-
kalmazottai lehetnek, jelenleg száz bíró,
harminckét titkár, hat fogalmazó, két-
százhatvan igazságügyi alkalmazott. Eb-
bõl aktív könyvtárlátogató hozzávetõleg
kétszázötven fõ. 

A könyvtár dokumentumai – az adott-
ságokhoz igazodva – megoszlanak a fõ-
épület és a külsõ helyszínek között, ahol
az elnöki iroda vezetõi letéti könyvtá-
rosok is egyben, segítik a könyvtári mun-
kafolyamatok lebonyolítását, a kapcso-
lattartást az olvasókkal. Az állomány
nagyságát csak becsülni lehet, mert a do-
kumentumokat ugyan szép számmal
megõrizték – még a múlt századból is –,
a kiadványok nyilvántartásáról készített
összesítések azonban elvesztek, s a feltá-
rás folyamatban van. A tizenháromezer
kötetre becsült teljes állomány nagy ré-
sze tartós használatra a bírói szobákba
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került. Az olvasóteremben megközelítõ-
leg négyezer-ötszáz kötet található, ebbõl
nagyjából kétezer kötet az 1949 elõtt ki-
adott törvényszöveg vagy magyarázat. 
A legrégibb könyv 1804-ben látott napvi-
lágot. 

A törvényszéki palota utolsó nagy fel-
újítása 1975-ben fejezõdött be. Ekkor
történt a központi épületben az olvasóte-
rem kialakítása. A könyvtár kicsit távol
esik a bírói szobáktól, a tárgyalótermek
folyosójáról nyílik. A tágas, világos te-
rem ekkor kapta díszítésmentes, prakti-
kus bútorzatát: a padlótól a plafonig érõ
ötvennégy üveges szekrényt, százhatvan-
két polcfolyóméter portól védett, zárható
teret biztosítva az itt elhelyezett köte-
teknek. 

Sikeres központi pályázat eredménye-
ként két multimédiás, internet-hoz-
záféréssel, vonalkód-olvasóval ellátott
számítógép található az olvasóteremben,
a hozzávaló munkaasztallal. Az egyik gé-
pen a könyvtáros végzi az adminisztráci-
ót, a másik számítógép az olvasók tájé-
koztatásának eszköze. Két sokszorosító
gép helyezkedik el még itt, az egyik
szkennelésre, a másik színes nyomtatásra
is alkalmas.

Az olvasóteremben a kézikönyvek a
bejárat mellett találhatók. A mindenna-
pos munkához elengedhetetlen kurrens
könyvállomány szem- és kézmagasság-

ban, tematikus elrendezésben helyezke-
dik el. A köttetett periodikumok a felsõ
szekrényekben, a rendszerváltás elõtt
megjelent kiadványok az alsó polcokon,
az 1949 elõttrõl ránk maradt dokumentu-
mok a terem hátsó, védett részében kap-
tak helyet.

„Panta rhei” – a világon minden állan-
dó és örökös mozgásban van, tartja a gö-
rög mondás. A rendszerváltás utáni jogi
szakirodalomra különösen igaz ez az állí-
tás. 1987-ben az a szakmai folyóirat,
amely a Magyarországon megjelent tör-
vények, rendeletek, egyéb fontos jog-
anyagok éves gyûjteményét tartalmazza,
mindössze kilenc centiméter helyet fog-
lalt el a könyvtárak polcain. A huszonöt
évvel késõbb, 2012-ben kiadott joganya-
gok elhelyezéséhez nyolcvanhárom cen-
timéterre van szükség. A jogi könyvtárak
ezekhez a megváltozott körülményekhez
igazodva látják el feladatukat, támogat-
ják minõségi szolgáltatásaikkal a magas
színvonalú ítélkezõ tevékenységet.

A törvényszék könyvtárában a doku-
mentumok beszerzése a központban zaj-
lik a munkatársak igényei alapján, a tör-
vényszék elnökének jóváhagyásával. 
A nyilvántartás hagyományos módon
történik. Megjelentek a papír alapú kiad-
ványok mellett a digitális formátumú
mûvek is, amelyek a digitális írástudás
fejlõdésével egyre népszerûbbek. Például
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a közlönyök és a jogtárak a felhasználók
számára elektronikus úton érhetõk el, de
egyre több az e-könyv is. 

Az ország minden bíróságának könyv-
tára közös katalógust épít a Corvina Bí-
rósági Integrált Könyvtári Rendszerben,
amely az interneten szabadon hozzáfér-
hetõ. A kiadványok feldolgozása a rend-
szer katalogizáló moduljában történik, a
folyóirat-nyilvántartó modul az idõszaki
kiadványok példányainak számbavételét
szolgálja. 

A törvényszék könyvtárának szolgál-
tatásai az ítélkezõ munka igényeihez iga-
zodva alakulnak és fejlõdnek.

Az olvasók számára a kölcsönzés tör-
ténhet rövid határidõre vagy tartós hasz-
nálatra. Egyre népszerûbb a könyvtárkö-
zi kölcsönzés. Leggyakrabban a bírósági
rendszeren belül fellelhetõ dokumentu-
mokra vonatkozik, amit a Corvina Bíró-
sági Integrált Könyvtári Rendszer kataló-
gusából választanak ki, s a kiadvány a
törvényszékek könyvtárosainak remek
kapcsolattartása folytán rövid idõn belül
eljut a felhasználókhoz.

A jogszabályok gyors változása miatt
a munkatársak nyomtatott törvényszö-
veggel való ellátása a könyvtár feladata.

Folyamatosan igénybe vehetõ a hely-
ben használat. A könyvtáros témafigye-

lést vállal, valamint irodalomkutatást 
végez az olvasók részére, ha egy-egy kü-
lönleges ügy miatt, elõadásra készülve,
publikáció összeállításához, továbbkép-
zéshez szükség van szakirodalom hasz-
nálatára. A felhasználóképzésre is gyak-
ran adódik alkalom. 

„Csak az összes információ birtoká-
ban lehetséges helyes döntést hozni” –
mondta Coelho. Ezt szem elõtt tartva a
tájékoztatás kiemelt helyen szerepel a jo-
gi szakkönyvtár munkájában, hiszen a
mindennapos ítélkezõ tevékenység meg-
könnyítésére a bíráknak áttekinthetõ, lé-
nyegre törõ és pontos információkra van
szükségük. A törvényszék belsõ hálózatú
webes felülete – intranetes oldala – ra-
gyogó tárhelye az információknak, ahol a
könyvtári ikon alatt számtalan hasznos
forrás megtalálható. 

A legfontosabb, minden érintetthez el-
jutó tájékoztatási forma a heti hírlevél,
amit a könyvtáros minden hétfõn elküld a
munkatársaknak, és ezen a felületen is el-
érhetõvé tesz. A tájékoztató levél az adott
héten a könyvtárba érkezõ könyvek,
szakmai folyóiratok és a Magyar Köz-
löny tartalomjegyzékeit foglalja magá-
ban, egyéb aktuális információk kiegé-
szítésével: felhívja a figyelmet egy-egy
nagy érdeklõdésre számot tartó joganyag
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megjelenésére, a kollégák publikációira,
konferenciák meghívóját továbbítja. 

Az intraneten kapott helyet a könyvtár
legújabb szolgáltatásának elérhetõsége,
amely a Könyvtári folyóirat-keresõ nevet
viseli. A törvényszéken megtalálható ti-
zenhétfajta szakmai folyóirat tartalom-
jegyzékét feldolgozták egy adatbázisban
oly módon, hogy a címek szavaira, a
szerzõk nevére lehet keresni benne.
19 072 cikk adatait tartalmazza most a
rendszer, ami folyamatosan bõvül az új
kiadványok leírásaival. A fejlesztés azért
népszerû, mert a felhasználóknak nem

kell a különbözõ adatbázisokban külön-
külön bogarászniuk a joganyagok után,
hanem minden – a könyvtárunkban hoz-
záférhetõ – cikket megtalálnak egy he-
lyen. A program a Szervezetfejlesztés a
Szegedi Törvényszéken címû ÁROP-
pályázat keretében valósult meg. 

A belsõ hálózaton sok egyéb hasznos
információ mellett megtalálható még a
Magyar Igazságügyi Akadémia Tudo-
mányszervezési és Dokumentációs Osz-
tályának szakirodalmi ajánlója, az online
elérhetõ szakmai folyóiratok, a külföldi
jogi adatbázisok listája.

A jogi szakkönyvtár a törvényszékkel
összhangban a tavalyi évben több alka-
lommal nyitotta meg kapuit a látogatók
elõtt, hogy megmutassa kincseit és mû-
ködését. Májusban spanyol, francia bí-
rákból álló delegáció tekintette meg a 
jogi szakkönyvtárat. Júniusban a Múzeu-
mok éjszakája eseménysorozatán nagy
érdeklõdés kísérte a törvényszéki sétát,
melynek hangulatos állomása volt a
könyvtár. Októberben a polgári igaz-
ságszolgáltatás európai napján városunk
polgárai, majd decemberben a Nyitott bí-
róság program keretében szegedi közép-
iskolások csodálták meg a régi és új jogi
kiadványokat, ismerkedtek meg a szol-
gáltatásokkal. 

A jövõrõl biztosat nem tudhatunk, de
nyilvánvaló, hogy tudásközpontú társa-
dalmunkban az ismeretgazdálkodás ki-
emelkedõ helyet foglal majd el. A bírósá-
gi jogi szakkönyvtárak törekvése tehát,
hogy együttmûködésük erejét felhasznál-
va, az informatika vívmányait alkalmaz-
va, eszközrendszerükkel, információ-
menedzseri szerepükkel továbbra is 
hatékony segítõi legyenek az igazság-
szolgáltatásnak. ■
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Kiss László a sepsiszentgyörgyi Mikes
Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa,
egyben nagy biciklista is. Elhatározta,
hogy elkerekezik a Fekete-tengertõl az
Északi-tengerig, Konstanzától Hágáig, 
az IASL (Iskolai Könyvtárak Nemzetkö-
zi Egyesülete) Maastrichtban rendezendõ
éves konferenciájára. 

A kemény sportteljesítményt kampá-
nya1 céljainak rendelte alá:

• fel akarja hívni a figyelmet az iskolai
könyvtárak és az olvasás fontosságára a
fiatalok nevelésében,
• szeretné megerõsíteni a könyvtárak és 
a könyvtárosok közötti kapcsolatokat,
• az emberek rokonszenvét felkelteni az
iskolai könyvtárak ügye iránt,
• be szeretné bizonyítani, hogy az olvasás
nem csak elvarázsol, de segíti céljaink
megvalósítását.

A Könyvtárostanárok Egyesülete
(KTE) szervezéssel és fogadással nyúj-
tott segítséget Lacinak magyarországi út-
ja megvalósításában. 2015. június 16-án
késõ délután Budapesten, az M0-ás híd
budai hídfõjétõl közösen tekertünk be a
budafoki Budai Nagy Antal Gimnázium-
ba, ahol a kollégák már várták a csapatot. 
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Háromezer kilométer az iskolai könyvtárak és az olvasás ügyének 
szolgálatában

✒✒    Magdics Erika–Szakmári Klára

1 A kampány blogja:

http://olvassunkeuropaban.blogspot.ro/

Facebook-oldala:

https://www.facebook.com/laszlo.kiss.790256?

fref=ts



A baráti beszélgetésen az eddig meg-
tett útról hallhattunk ízes beszámolót,
megható fogadásokról, örömökrõl, gon-
dokról, szakmai elkötelezettségrõl. Laci 
ismertette célkitûzéseit, átadta a jelenlé-
võknek a kampány logójának matricáját.
Ezután került sor a könyvtáros útlevélbe
való beírásra, bepecsételésre, majd a
KTE ajándékának, üzenetének átadására,
amelyet Laci visz el az IASL vezetõségé-
nek. Megkaptuk a Temesvári Könyvtár
könyvajándékát, és a Budai Nagy Antal
Gimnázium könyvtára is küldött könyvet
Gyõrbe, a könyvstaféta keretében. Buda-
fokon csakis természetesen Törley pezs-
gõvel koccinthattunk és ihattunk áldo-
mást az út sikerére!

A gyõri fogadásra is nagy lelkesedés-
sel készültek diákok, tanárok, közéleti
emberek egyaránt. A Gyõri Krúdy Gyula
Középiskola 9. osztályos tanulói már két
nappal a fogadás elõtt – idegenforgalmi
gyakorlatuk részeként – feladatokat kap-
tak, amelyeket négy háromfõs csapatban
oldottak meg.

A feladatok:
• ismerkedés a programmal – szóbeli tá-
jékoztatás és a honlap útján,2

• ötletbörze: hogyan lehetne a gyõri ke-
rékpáros programot megvalósítani,
• kerékpáros útvonal tervezése,

• programajánló, nevezetességek bemuta-
tása,
• szállás és ellátás megoldása,
• támogatók keresése,
• sajtó és reklám, szórólapozás,
• a Krúdy Könyvtár facebookos oldalára
információk, hírek elhelyezése,
• verskeresés, idézetek keresése,
• szerepjáték, játékok, mozgásos tevé-
kenységek,
• vendégfogadás megszervezése, terem-
berendezés, plakáttervezés,
• fényképezés megszervezése,
• az ünnepélyes fogadás forgatóköny-
vének elkészítése – kit hívnának meg.

Az elõkészítõ munka jó példa arra,
milyen pedagógiai lépések vezethetnek a
sikeres programhoz, hogyan vonhatjuk
be a diákokat a megvalósításba, hogyan
válhatnak aktív alakítójává és résztvevõi-
vé egy programnak. 

2015. június 17-én a város határától
közösen kerékpároztak be az iskolába
Kiss Lászlóval. A megérkezés után Laci
bemutatkozott, megható élménybeszá-
molót tartott eddigi útjáról, céljairól, éle-
térõl. Ezt követõen ünnepélyes keretek
között fogadta a bicajos vándort az isko-
la igazgatója, az önkormányzat és a me-
gyei könyvtár képviselõje, valamint a lel-
kes megjelentek. Az eseményen részt
vettek a sajtó képviselõi, tudósítás jelent
meg a helyi lapban és riportot készített a
gyõri tévé.3
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Az ünnepélyes fogadáson Nagy Attila
intézményvezetõ bepecsételt a „könyvtá-
ros útlevélbe”, könyvstaféta keretében
Rózsavölgyi László önkormányzati kép-
viselõ átadta Gyõr ajándékát a következõ
város, Pozsony számára. A közös prog-
ram része volt egy vers közös felolvasá-
sa, ezután lufikat eresztettek szélnek a
résztvevõk, amelyekhez a kampány cél-
jait és az olvasással kapcsolatos idézete-
ket kötöztek a diákok. A programhoz
szponzorként sikerült megnyernünk a

Party Guru nevû céget, amely felajánlot-
ta a héliumos lufikat. A sportosan induló
program sportosan is ért véget: a gyõri
belvárosba kerekezett a csapat, majd a
városháza tornyát látogatták meg.

Kiss László másnap Pozsony felé vet-
te az irányt, elhagyta Magyarországot, de
az útját lehet követni naponta.

Hajrá Kiss Laci, hajrá iskolai könyvtá-
rak és az olvasás ügye!

Reméljük, sikeresen célba érsz, és
kampányod is eléri céljait! ■
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Megújúló formában, 

megújúló tartalommal!

H a m a r o s a n !
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