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Kálóczi Katalin

✒ Az ELTE Egyetemi Könyvtár 2016.
augusztus 31-én ötödik alkalommal rendezte meg a Hagyományok és kihívások címû szakmai konferenciáját. 2011ben, öt évvel ezelõtt indult ez a ma már
rendezvénysorozatnak tekinthetõ program, amelynek kezdetektõl fogva az a
fõ célkitûzése, hogy az intézményben
dolgozó könyvtárosok bemutassák az
Egyetemi Könyvtár falain belül folyó
mûhelymunkát. Ezzel összhangban az
elmúlt években több elõadás foglalkozott a digitalizálással, a digitális tartalmak kezelésével: az Egyetemi Könyvtár
muzeális értékû, mintegy 1,2 millió cédulát tartalmazó Alapkatalógusának digitalizálásával, a metszetgyûjtemény feltárásával, a jezsuita tudósok kéziratának
hozzáférhetõvé tételével. Évrõl évre figyelmet fordítottunk a könyvtárhasználók számára kifejlesztett új szolgáltatásaink bemutatására, például részletesen
tájékozódhattak az érdeklõdõk a dokumentumok távoli kikérésének lehetõsé-

gérõl. Saját eredményeink ismertetésén
túl az éppen aktuális, a szakmai közvélemény számára fontos témákat is napirendre tûztünk. E koncepció keretében
foglalkoztunk többek között a könyvtári minõségügy kérdéseivel, a könyvtáros és információs szakemberek képzésének aktualitásaival, a tudományos,
intézményi repozitóriumokkal és a hozzájuk kapcsolódó jogi kérdésekkel. Az
idei elõadások a hazai egyetemi könyvtárügy tendenciáit és eredményeit mutatták be, a délutáni szekciók pedig a
muzeális gyûjtemények kezelése, valamint a komplex adatbázis-keresõk témacsoportok köré épültek.
A program Kálóczi Katalinnak, az
ELTE Egyetemi Könyvtár fõigazgatójának elõadásával kezdõdött, amelyben
áttekintette a könyvtárszakmai napok
történetét. Értékként külön kiemelte,
hogy számos területen partneri kapcsolatban mûködünk együtt és dolgozunk
az egyetem oktatási és igazgatási szer-
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vezeti egységeivel: rendszeres meghívott elõadóink között említette az ELTE
Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és
Információtudományi Intézetének igazgatóját, Kiszl Pétert és kollégáit, valamint az egyetem különbözõ szervezeti
egységeinek munkatársait, akikkel
közös projekteket valósítottunk és valósítunk meg. A külsõ elõadók sora
egyúttal arra is példa, hogy a rendszeres, kölcsönösségen alapuló szakmai
együttmûködés lehet az alapja a jó gyakorlatok megosztásának, a színvonalas
szakmai diskurzusok kialakításának.
Szalay Péter, az ELTE tudományos
ügyekkel foglalkozó rektorhelyettese
elõadásában a könyvtáraknak az ELTE
stratégiai céljai szolgálatában betöltött
szerepérõl és a szolgáltatások fejlesztésének, a szolgáltatásközpontú arculat

5

kialakításának fontosságáról beszélt. Ez
év tavaszán készült el az egyetemnek a
2016 és 2020 közötti periódusra vonatkozó intézményfejlesztési terve, az abban lefektetett fõ stratégiai irányok –
úgymint új, átfogó kiválósági program
kidolgozása és elindítása; a kiválóság
erõsítése a kutatás terén; a képzés hatékonyabb nemzetköziesítése; az egyetem teljesítményének szisztematikus
monitorozása, az oktatók teljesítményelvû értékelésének megvalósítása –
mindegyike feltételezi a modernizált
könyvtárak eredményes mûködését.
Ugyanakkor az ELTE könyvtárainak fõ
törekvése, hogy az egyetem stratégiai
céljainak megvalósítását szolgálják. Ennek szellemében fogalmazódott meg az
Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtáraira vonatkozó könyvtári stratégia,

Kiszl Péter
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Szalay Péter

amely a bibliotékák hagyományos szerepe mellett a hangsúlyokat a hatékonyan mûködõ szervezetre, a tartalomszolgáltató tudásközpontként való
mûködésre, az ELTE tudományos mûködését támogató tevékenységekre, a
tanulási központ és közösségi tér biztosítására helyezi.
Az Irányok, eredmények a hazai
egyetemi könyvtárügyben címû szekció
meghívott elõadói között ezúttal is szerepelt az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója, Kiszl Péter, aki Az IFLA stratégiai
célkitûzései – hazai és nemzetközi párhuzamok címmel tartotta meg prezentációját. Témaválasztásának különleges
aktualitást adott a szakmai sajtó hasábjain e tárgyban éppen akkortájt folyt
párbeszéd, amely többek között a téma
hazai tárgyalásának, ismertetésének hiányát kifogásolta. Az elõadó az IFLA
2016–2021-re szóló stratégiai tervén belül külön figyelmet fordított a kiemelt

stratégiai irányok (Libraries in Society;
Information and Knowledge; Cultural
Heritage; Capacity Building) bemutatásának.
Az Egyetemi Könyvtár legújabb fejlesztései, munkái közül az úgynevezett
dezideráta szolgáltatás bevezetésének
folyamatába avatta be az érdeklõdõket
Czinki-Vietorisz Gabriella könyvtáros.
E lehetõség lényege, hogy a beszerzésre tett javaslataikat az olvasók online
juttathatják el a szerzeményezéssel foglalkozó munkatársaknak. Garamvölgyi
László webtartalom-fejlesztõ a felsõoktatási könyvtárak fõ célközönségének,
az Y generáció tagjainak bemutatásával
arra hívta fel a szakemberek figyelmét,
hogy a velük való kommunikáció során
alkalmazkodnunk kell a megváltozott
szokásaikhoz. Õk már úgy nõttek fel,
hogy az online információcsere az életük szerves része, a személyes kontaktusra törekvés kevésbé kap hangsúlyos
szerepet. Éppen ezért a könyvtáraknak
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is egyre dominánsabban jelen kell lenniük az online (közösségi) terekben.
A délelõtti szekció Csuk Csabának, a
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központi Könyvtár igazgatóhelyettesének elõadásával zárult, melynek során megismerhettük a szombathelyi intézményben eredményesen
alkalmazott tanulástámogató szolgáltatásokat.
A délutáni program két szekcióban
folytatódott: a muzeális gyûjteményekrõl, illetve a komplex adatbázis-keresõkrõl hallhattak az érdeklõdõk elõadásokat a téma neves szakembereinek
tolmácsolásában.
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A muzeális szekcióban elõször Cséka
György, az ELTE Egyetemi Könyvtár
Közönségszolgálati Osztályának megbízott vezetõje beszélt a könyvtár XIX.
századi és modern fotóiról. Az elõadás
elsõ felében kultúrtörténeti kontextusban járta körül a logocentrikus és a
képkultúra összefüggéseit, a fotók leírásának és értelmezésének nehézségeit,
magyarázatot adva a könyvtárak vizuális dokumentumainak, fotográfiai anyagainak viszonylagos rejtettségére, feldolgozottságuk fokára. Az elõadás
további részében az Egyetemi Könyvtár
néhány fotólelete került bemutatásra,
többek között a Fenton-fotográfiák, egy

Muzeális szekció
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orientalizáló és egy elsõ világháborús
album, továbbá a könyvtárról készült
XIX. századi és XX. század eleji fotográfiák. Újváriné Tüskés Anna, a Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa Pauler Tivadar jogi
szakkönyvtárának kutatási munkálataiba nyújtott bepillantást. Elõadását gazdagon illusztrálta Pauler kézírásos
könyvbejegyzéseinek bemutatásával,
valamint a könyvtárának értékes darabjairól készült képekkel. A következõ
elõadásban Mátyás Melinda, az ELTE
Egyetemi Könyvtár Gyûjteményszervezési Osztályának munkatársa beszélt a
könyvtár Hevenesi-, Kaprinai-, Praykéziratgyûjteményének jelenlegi metaadat-gazdagítási és javítási folyamatairól.
Elõadásában bemutatta a kollekció néhány, csak kéziratosan fennmaradt történeti forrását és az oklevélmásolatok feldolgozási gyakorlatát. Domokos
György, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem docense az ELTE Egyetemi
Könyvtár Cod. Lat. 23-as jelzetû kódexében található Vergerio-grammatikáról
beszélt, ismertetve a kézirat általános
adatait, a nyelvtani mû felépítését és a
mûben található posztillákat, a szöveggel összefüggõ, illetve esetleges bejegyzéseket. Gyuricza Andreának, az MTA
Könyvtár és Információs Központ
(MTA KIK) Gyûjteményszervezési Osztály fiatal kutatójának témája a Nemzeti
Casino állományrész kalandos történetének és könyvtári feldolgozásának ismertetése volt. Bemutatójában láthattuk
az egykori Casino-épületet és az erede-

ti könyvtár képét, valamint a könyvek
jelenlegi raktári elhelyezését is. A feldolgozás jelenlegi állásáról elmondta,
hogy a tizenhétezer-hétszáz õrzött kötetbõl közel ötezer-hétszáz van katalogizálva. Valamennyi dokumentum címlapját, tartalomjegyzékét digitalizálják,
és a digitális másolatot elérhetõvé teszik
az adott leírásnál a katalógusban.
A szekció záró elõadásában Tóth Béla,
az Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkatársa ismertette kutatását az ELTE
Egyetemi Könyvtár remotagyûjteményérõl. A kollekciót zárt hozzáférésû
tárként alakították ki a politikai okok
miatt tiltólistára tett kiadványokból.
(Itt tartották nyilván például Konrád György A cinkos vagy George
Orwell Ezerkilencszáznyolcvannégy
címû könyvét.) A vizsgálat kiterjedt
többek között a mûvek témáira, a szerzõikre és az elkülönített állományrész
késõbbi sorsára is.
A komplex adatbázis-keresõkkel
foglalkozó szekció bevezetõ elõadását
Naszádos Edit, az MTA KIK Szakinformatikai Osztályának vezetõje tartotta
meg, aki többek között egy Esterházy
Pétertõl vett idézettel („Keveredik az
olvasás és az információszerzés”. In:
Esterházy Péter Friderikusz mûsorában,
2015. XII. 17.) jellemezte a digitális világot, a digitális nemzedéket. A könyvtárak új szerepét elemezve elsõsorban az
új keresési, kutatási (discovery) szolgáltatások bemutatására fókuszált, részletezve a discovery rendszer elemeit, az
alkalmazott technikákat. Röviden áttekintette a legismertebb komplex adat-
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bázis-keresõk rendszerét (EDS, Primo,
VuFind, Summon, WorldCat), melyekrõl
ezt követõen könyvtárosok, informatikusok osztották meg tapasztalataikat a
saját könyvtáruk gyakorlata alapján.
Börzsönyi Nóra a Budapesti Corvinus
Egyetemen alkalmazott, Haász Antal,
az MTA KIK könyvtárosa a Primo, Virág
Gabriella, az ELTE Egyetemi Könyvtár
munkatársa a VuFind, és Samuelis Judit,
a Pavol Safarik Egyetem könyvtárosa a
Summon keresõ felhasználó-központú
ismertetését vállalta, szemléletes példákkal illusztrálva.
Mindkét délutáni program szakmai
diskurzussal zárult, Mátyás Melinda és
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Naszádos Edit moderátorok vezetésével. A rendezvény sikeres megvalósítását az EBSCO, az ELTE Egyetemi
Könyvtárért Alapítvány, az Ex-Lh Kft. és
a ProQuest támogatta.
A konferencia anyagát az elõzõ évi
gyakorlathoz hasonlóan (Hagyományok
és kihívások. IV. Országos Könyvtárszakmai Nap, 2015. Szerk. Szabó Panna,
Székelyné Török Tünde. Budapest,
ELTE Egyetemi Könyvtár, 2016.) idén
is kötetbe rendezzük, megjelenése
2017 elsõ hónapjaiban várható. A konferencián bemutatott prezentációk elérhetõk az ELTE repozitóriumában
(https://edit.elte.hu). ■

Adatbázis-kezelõ szekció
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Guth Holda
ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG
S I K E R E S E N Z Á R U LTA K
A K U LT U R Á L I S Ö R Ö K S É G N A P J A I
A Z E LT E E G Y E T E M I K Ö N Y V TÁ R B A N
Fotó: Kállai Anita és Franyó Borbála
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✒ Rendkívüli sikert könyvelhetett el a
Kulturális Örökség Napjai (KÖN) programsorozat az ELTE Egyetemi Könyvtárban. Az Ezerarcú mûemlék címet viselõ
rendezvény keretében a könyvtár rendhagyó nyitvatartási idõben, szombaton
is várta az érdeklõdõket, akik szakértõk
vezetése mellett olyan helyszínekre is
bepillanthattak, amelyek a hétköznapokon rejtve maradnak a kíváncsi szemek elõl.
Az Örökség és közösség témakörhöz
illeszkedõen az Egyetemi Könyvtár különleges fotókiállítással készülve mutatta be a mûemléképület egykori és mai
arcát. A kiállítás megtekintõi egy virtuális idõutazáson keresztül ízelítõt kaphattak a letûnt korok hangulatából, és
megcsodálhatták a hajdani díszterem
páratlan szépségû bútorait. A kiállításmegnyitó során tanácstermünk zsúfolásig megtelt az érdeklõdõkkel, akik közül sokan vidékrõl tették meg az utat,
hogy bekapcsolódhassanak programjainkba. Cséka György, a kiállítás szer-

vezõje nyitóbeszédében röviden ismertette a képek történetét, a kiállítás
koncepcióját, és beavatta a közönséget
a falon látható fotográfiák értõ, kutató
szemmel való megfigyelésébe.
Könyvtártúráinkon az ELTE Egyetemi
Könyvtár történetének legérdekesebb
idõszakairól hallhattak tájékoztatást
vendégeink. A Skalnitzky Antal tervei
alapján épült eklektikus könyvtárpalota
kivitelezésénél a XIX. század legkorszerûbb szellõztetési, fûtési és világítási
megoldásait alkalmazták. Könyvtárépületünk már a bejáratnál izgalmas
mûvészettörténeti csemegével fogadja a
látogatókat. A homlokzatot uraló timpanonban a Lotz Károly tervei alapján
Sommer Ágost által faragott címer és
géniuszok láthatók. Az épület karakteres jellegét adó saroktorony és kupola
egykori díszeként az egyetem négy fakultását ábrázoló szobrot azonban hiába is keresnénk, állagukat az idõjárás
viszontagságai annyira kikezdték, hogy
a szintén Lotz Károly nyomán készített
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négy mûremeket már 1910-ben el kellett távolítani. A korábban lencsevégre
kapott, kiállított fotóinkon azonban
még megcsodálhatók.
A könyvtári kalauzolás során fény
derült az aula oszlopcsarnokában látható sgraffitóknak és a díszterem tudományokat és mûvészeteket ábrázoló nõalakjainak rejtélyeire, valamint Than
Mór a középkorú Ferenc Józsefet huszáruniformisban ábrázoló portréjának
a történelem viharait is átvészelõ sorsára. Látogatóink bejárhatták az egykori
fõigazgatói lakosztály termeit, és betekinthettek a mûemlékraktár titkos szobájába.
Restaurátorunk vezetésével feltárultak a régi kínai papíröntés és a könyvfûzés technikájának rejtelmei. Megismerkedhettünk a restaurátori munka
szempontjából legnagyobb kihívást jelentõ könyvvel, a könyvfertõtlenítés fo-

lyamatával és a régi könyvkötészeti eljárásokkal. Egy furcsán szõrösödõ kötet
pedig rámutatott a restaurálási dokumentáció és a pontos szakértelem fontosságára.
Elõadásainkon többek között a Pannóniai ének, a Dante-kódex és a jezsuita tudósok gyûjteményeinek kézirataiba pillanthattak be látogatóink. Bibor
Máté a Pannóniai ének kapcsán Pray
György kéziratáról és a korai kiadásokról beszélt. Mátyás Melinda a nem a
Corvina-gyûjteménybe tartozó latin
(Cod. Lat. 15.) és olasz nyelvû (Cod.
Ital. 1. és 3.) kódexekrõl szólva érdekességként megemlítette, hogy mindhárom kézirat 1877-ben, II. Abdul Hamid
török szultán jóvoltából került vissza az
Egyetemi Könyvtárba. A Cod. Ital. 1. jelzetû tartalmazza Dante Isteni színjátékának illusztrált kéziratát kilencvennégy színes miniatúrával és díszes

KLL • 2016/10

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
iniciálékkal. A Cod. Ital. 3. kódexbe
„belelapozva” egy Justinianus császár
lovas szobráról készült tollrajzra bukkanhattak a látogatók. Az eredeti emlékmû kicsit több mint száz évvel az
illusztráció készítését követõen megsemmisült, így egyedül a kódexábrázolás alapján alkothatunk képet az 543ban készített egykori mûremekrõl.
Abulcasis Chirurgia címû latin nyelvû kódexe a kor gyógyászati eljárásaiba
enged bepillantani. Az egyik legrégebbi
Magyarországon õrzött sebészeti kézikönyvként számon tartott kiadvány
több mint kétszáz orvosi eszközt ábrázoló, gazdagon díszített miniatúrával és
gyógyításhoz kapcsolódó jelenetekkel
kápráztatja el a régi könyvek szerelmeseit. A bemutatott görög nyelvû kézirat
a gyûjtemény legrégebbi kódexeként
feltehetõleg a II. József-kori abolíció során került a könyvtár gyûjteményébe,

és az Újszövetség evangéliumainak szövege mellett az egyházatyák kommentárjait is tartalmazza. Különlegessége,
hogy egész oldalas arany lapra festett
ábrázolásokat is találunk benne az
evangélistákról.
Széles Ágnes prezentációjában néhány olyan magyar jezsuita misszionáriusról hallhattunk, aki Dél-Amerikában
végzett térítõ munkát. A missziójuk során papírra vetett tapasztalataikat az
Egyetemi Könyvtár kézirattára õrzi.
Éder Ferenc Xavér, Zakarjás János és
Orosz László feljegyzései forrásértékkel
bírnak mind az odautazás körülményeit, mind a rend missziós tevékenységét,
mind pedig az amerikai õslakosok életét tekintve. Nem véletlen, hogy ezen
rendkívüli emberek élménybeszámolói
idõrõl idõre magukra irányítják a kutatók és a könyvtárunkba látogatók figyelmét. Ráday Mihály népszerû és tö-
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megeket vonzó vezetésével a közönség
történelmi, mûvészettörténeti elõadáson, illetve sétán vehetett részt, megcsodálva a könyvtárban õrzött kulturális
örökségeinket, amelyeket – reményeink
szerint – unokáink is látni fognak.
A Kulturális Örökség Napjai rendezvény központi témáját az idei évben báró Forster Gyulának (1846–1932), a Mûemlékek Országos Bizottsága egykori
elnökének tevékenysége képezte, aki
életmûvével hozzájárult ahhoz, hogy
sok mûemléki épületet ma örökségünkként tarthatunk számon. Szeptember
harmadik hétvégéjén számos olyan intézmény is nyitva állt, amely év közben
nem vagy csupán részlegesen látogatható. A rendezvénysorozat megvalósítása sok ezer önkéntes munkájának köszönhetõ, aki ingyenes programokat
kínált minden érdeklõdõ számára. Munkájukat Puskás Imre kulturális örökségvédelemért felelõs helyettes államtitkár
a KÖN idei országos megnyitóján méltatta, amelynek keretében kihirdették a

szellemi kulturális örökség nemzeti
jegyzékére felvett új elemeket, többek
között a remélés és a Krisztus-katonaság hagyományát, a magyar cirkuszmûvészetet, a dudahagyományt, jó gyakorlatként pedig a Rajkó-módszert.
Múltunk leletanyaga szintén újabb régészeti lelõhellyel és értékes lelettel gazdagodott, a bejelentõ miniszteri elismerésben részesült. A Kulturális Örökség
Napjai program legaktívabb önkéntes
résztvevõinek munkáját elismerõ oklevéllel jutalmazták. A kulturális örökségvédelemért felelõs helyettes államtitkár
ugyanakkor beszédében kiemelte, kulturális örökségünk védelme közös felelõsségünk.
Reméljük, ünnepi rendezvénysorozatunkkal hozzájárulhattunk ahhoz, hogy
minél többekben felébredjen a felelõsségérzet, hiszen – amint azt a Forster
Központ jelmondata is hirdeti – „a mesterek nemcsak a jelennek, hanem a jövõ generációinak is szánták alkotásaikat”. ■
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Dollmayer Bea –
Goldschmidt Éva –
Makuvek Nóra
TAT A I T Ö R E D É K E K
O R S Z Á G O S K Ö N Y V TÁ R I N A P O K , 2 0 1 6
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Állati jó verseny

✒ Állati népmesék címmel rendezte
meg hagyományos népmesemondó
versenyét a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár 2016. szeptember 28-án.
A versenyre alsó tagozatos diákok jelentkeztek a Vaszary János Általános
Iskolából, annak Jázmin Utcai Tagintézményébõl és a Talentum Általános Iskolából.
A tájékoztatót követõen az óvodás
Guhn Flóra meséjével felvezette a rendezvényt. Flóra már harmadik alkalommal mondott mesét, és hamarosan, ha
iskolás lesz, õ is versenybe szállhat, addigra már igazán rutinos lesz.
Az 1–2. osztályosok és a 3–4. osztályosok is külön mérettettek meg. A jutalmakat ebben a két kategóriában osz-

tottuk. A kisebbeknél Babai Anita, a
Bartók Béla Óvoda óvodapedagógusa
és Cserhalmi Mariann Életfa-tanácsadó,
tréner volt a zsûri tagja. A nagyobbaknál Kárpáti Csabáné Gyöngyi, a Vaszary
Általános Iskola pedagógusa, és Savanyú Kata, a Tatai Városkapu Zrt. munkatársa értékelte a gyermekek mesemondását.
A versenyzõk izgatottan várták, hogy
ki-ki hányadikként kerül sorra, hiszen
számhúzással döntötték el a sorrendet.
A megmérettetésre állatos népmesékkel
nevezhettek, ennek megfelelõen hallottuk a medve és a macska történetét, a
kis bolha meséjét. Benedek Elektõl is
több mû elhangzott, aminek azért örültünk különösen, mert a verseny a magyar népmese napjához, azaz Benedek
Elek születésnapjához kapcsolódott.
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Díjazottak
1–2. osztály
1. Németh Johanna (2. osztály, Talentum
Általános Iskola)
2. Varga Alina (2. osztály, Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
3. Pontos Blanka (2. osztály, Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
Különdíj: Iványi Hanna (2. osztály,
Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
3–4. osztály
1. Rábai Dorka (4 osztály, Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
2. Dittmann Péter (4. osztály, Vaszary Általános Iskola)
3. Tóth Réka (4. osztály, Vaszary Általános
Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
Különdíj: Lukács Péter (3. osztály, Talentum Általános Iskola)

Amíg a zsûri tanácskozott, a gyermekek Kerekesné Fuli Anikó könyvtáros
vezetésével népmese activityt játszottak,
és tették ezt nagy örömmel, lelkesedéssel. Közben pedig a kihelyezett pogácsából, innivalóból fogyasztottak.
Az eredményhirdetéskor a gyermekek ugyanúgy izgultak, mint a sorszámhúzáskor, de itt már elsõsorban a zsûrin
múlt, hogy kiket látott-hallott a legjobbnak. Emléklapban minden induló részesült, és hatalmas tapssal jutalmaztak
minden egyes versenyzõt. A zsûritagoknak valamennyi gyermekhez volt néhány jó szavuk, buzdító, a továbbiakban kitartásra ösztönzõ gondolatuk.
Örömmel hallgattuk a sok érzelemben gazdag, nyílt tekintettel, kifejezõen
elõadott mesét. Akadt olyan gyermek,
akit még a kicsi baba sírása is megzavarhatott volna, de nem így történt,

mert a nagylány lágy, selymes hangján
folytatta a mesét, és mire a végére ért, a
kicsi baba elaludt.

Szellemi akadályverseny Tatán, az
ökonapon
Az idei könyvtári héten, 2016. október
4-én, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár ökonapján összekötöttük a természetjárást az olvasással egy zöld szemléletû szellemi akadályversenyben.
A túrán hat vállalkozó szellemû középiskolás csapat vett részt a Bláthy Ottó Szakközépiskolából, összesen negyven fõ.
Az akadályverseny a szabadban játszódott, a tatai Öreg-tó partját övezõ,
sokak számára még felderítetlen erdõsávban, visszafelé pedig közvetlenül a
víz mentén. A lelkes diákcsapatok megismerhették a lovarda és az Eötvös Gimnázium közötti keskeny, ám mégis
vadregényes erdõsávot. Az akadályok
természettel foglalkozó, rövid irodalmi
és ismeretterjesztõ szövegrészletek (kilencvenöt százalékban Fekete Istvántól)
elolvasásából és a szövegekre vonatkozó vagy az azokban leírt témához kapcsolódó egyszerû kérdések megválaszolásából álltak. A résztvevõk nagy
lendülettel, energikusan vonultak állomásról állomásra, és jókedvû, egymás
szavába vágó, értõ szövegfeldolgozás,
élénk együttgondolkodás jellemezte
õket feladatmegoldás közben. Fürgén
szedték a lábukat, volt olyan csoport,
amely szinte végig futva tette meg az olvasóhelyek közti távot. A csapatok térképpel és menetlevéllel gyalogoltak. Az
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akadályok teljesítését munkatársaink állomásonként pecséttel igazolták a menetlevélen. A túra eredményes teljesítéséért Sport szeletet kaptak a csapatok
mozgékony tagjai. Mind õk, mind a
könyvtárosok nagyon jól érezték magukat, a borús idõjárás ellenére.
A játékban fölhasznált és egyben
ajánlott kötetek:
Fekete István: Vadászatok erdõn, mezõn; Az erdõ ébredése; Tüskevár; Téli
berek; Vadászelbeszélések
Wass Albert: Tavak és erdõk könyve

Egy drognapló története
Örök kérdés, hogy a kamaszok hogyan
képesek feldolgozni az õket nyomasztó
problémákat, kérnek-e segítséget vagy

maguk akarják megoldani önerõbõl,
esetleg az egészségükre és környezetükre ártalmas szerek használatában látják a pillanatnyi gyógyulást.
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
létrejött drogprevenciós és egyben irodalmi elõadás megszervezésével próbált segítséget nyújtani a fiataloknak a
témában. Az Országos Könyvtári Napok
keretében a tatai könyvtár Kubiszyn
Viktor írót látta vendégül 2016. október
4-én. Az elõadó maga is drogból gyógyult, tizenhat küzdelmes évvel a háta
mögött immár a kábítószer veszélyeirõl,
a gyógyulás folyamatáról tart elõadásokat országszerte. Egy ilyen állomás volt
a könyvtár, ahová a tatai Bláthy Ottó
Szakközépiskolából, valamint az Eötvös
József Gimnáziumból érkeztek tanulók,
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hogy ne csak meghallgassák az elõadást, de kérdéseiket is feltegyék.
Kubiszyn Viktor Miskolcon született,
hányatott gyermekkora, a negatív szülõi
példa késztette õt arra, hogy a tiltott
szerekhez nyúljon. Hatévesen édesanyjával Budapestre költözött. Kiemelte,
hogy az ember az elsõ fázisban még
szabadon dönthet, kipróbálja-e vagy
sem, ez mindenki elõtt nyitva áll. Majd
amikor a kipróbálás mellett döntött,
azután következett az úgynevezett
„buli van” fázis, amikor leginkább a hétvégi szórakozások alkalmával a
könnyedebb anyagokat – ecstasy, szerves oldószerek – vette magához. Innen
gyakorlatilag egyenes, de rettentõen göröngyös út vezetett a károsabb anyagokhoz, mint a heroinhoz. Ezekre a
szerekre pénzt is kellett szereznie, a sa-

ját és környezete holmijait eladta, mert
egy cél lebegett csupán elõtte: hogy
bármi áron hozzájusson az anyaghoz.
Látta, amint kortársai belehaltak a szenvedélybetegségbe, õ maga is megtapasztalta, milyen, amikor teljesen eltorzítja az embert úgy fizikailag, mint
lelkileg a drog. Végül önszántából döntött úgy, hogy maga mögött hagyja ezt
az életformát és kitör belõle. Segítséget
kért, rehabilitációra járt, és megtalálta
Istent, valamint írói vénája is kiteljesedhetett. Megírta saját történetét a Drognapló címû könyvében, amelyet aztán
két hasonló témájú kiadvány követett: a
Foglaltház és az Oroszrulett.
A diákok az elõadás alatt beleolvashattak ezen mûvek könyvtári példányaiba. Bizonyára sok gondolat, érzés, kérdés megfogalmazódott a fiatalokban és

KLL • 2016/10

19

20

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

az idõsebbekben egyaránt a hallottakkal kapcsolatban, amely gondolatoknak
még ülepedniük kell. Talán több kérdés
maradt bennük megválaszolatlanul,
mert bátorságra van szükség a feltevésükhöz. A késõbbiekben ez bármikor
megtehetõ, Viktor szívesen ad tanácsot
vagy beszél a saját elrettentõ példájáról
hasonló találkozók alkalmával.

Könyves szerda Nényei Pállal
Október 5-én a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége volt Nényei Pál író,
a budapesti Piarista Gimnázium magyartanára. A közönség soraiban ugyanúgy helyet foglaltak idõsebbek, mint
diákok és tanárok. Az irodalom visszavág címû népszerû ifjúsági könyv szer-

zõje élõben is ugyanolyan érdekes és
élvezetes elõadást tartott, mint ahogyan
ír. Rendhagyó irodalomóráján többségben voltak a fiatalok, akik érdeklõdve
hallgatták a kötelezõ olvasmányokról
szóló, nem mindennapi elõadást.
Nényei Pál minden eszközt megragadott ahhoz, hogy a diákok nyelvén tudjon szólni és más megvilágításba helyezze az iskolai tananyagot. Könyveirõl
elmondta, hogy azok stílusa, szövege
pontosan olyan, mint az általa tartott
magyarórák.
A rendezvény második felét a közönség és az író beszélgetése töltötte ki. Itt
szó esett arról, mit jelent a „jó irodalom”, milyen könyveket és hogyan érdemes olvasni. Amit biztosan megtanultunk, hogy az irodalom az élet része, és
ez fordítva is igaz.
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RiOlimpia
Az idei nyár nagy eseménye a Rio de
Janeiróban megrendezett olimpia volt.
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
gyermekrészlegének nyári rajzpályázata
is ehhez kapcsolódott, amelyet már júniusban meghirdettünk, hogy a gyermekek kreatív, alkotói szemmel (is) figyeljék az ötkarikás játékokat.
A pályázatra szép számmal érkeztek
munkák, a zsûrinek nem volt könnyû
dolga az elbírálásnál. Az alkotók többsége a vízi sportokat örökítette meg,
azokon kívül pedig a lovaglás és a vívás
volt még a legnépszerûbb. A díjazott
rajzok között volt, aki Hosszú Katinkát
rajzolta le amint úszik, és láthatjuk a do-

bogó legtetején állva is. Láthattunk díjugratást ábrázoló pályamunkát, és
olyan is akadt, aki Szász Emese egyik
tustalálatát ragadta meg mint papírra
vetendõ mozdulatot. Kerekes Péter pedig különleges technikával készítette el
azt a momentumot, amikor az úszónõ
gyorsúszásban jeleskedett: színes kis papírgalacsinokat ragasztgatott szorosan
egymás mellé, így alakult ki a forma.
Az eredményhirdetést és jutalmazást
2016. október 6-án tartottuk a folyosógalérián. Valamennyi gyermek könyvjutalomban részesült, emellett az Országos Könyvtári Napok logójával ellátott
ajándéktárgyakból is ajándékoztunk nekik. A program a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósulhatott meg.

Eredmény
1–2. osztály
I. Takács Stefi (2. osztály, Angyalffy Általános Iskola – Naszály)
II. Lakatos Nikolett (2. osztály, Csokonai
Általános Iskola – Dunaalmás)
III. Varga Alina (2. osztály, Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
Különdíj: Petrovicz Kitti (2. osztály,
Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
3–4. osztály
I. Kelemen Adél (3 osztály, Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
II. Madarász Petra (4. osztály, Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
III. Valla-Sarok Agathe (3 osztály, Vaszary
Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
Különdíj: Kelemen Enikõ (3. osztály,
Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
5–6. osztály
I. Kerekes Péter (6. osztály, KEMÖ Általános Iskola)
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Slam Poetry Workshop
Az Országos Könyvtári Napok keretében, október 7-én látogatott el Tatára
Horváth Kristóf – Színész Bob –, hogy
slam poetry mûhely keretében megmozgassa a diákok képzelõerejét és
nyelvérzékét. A Talentum Iskola tornatermében közel száz diák gyûlt össze,
hogy élõben hallhassák a Slam Poetry
Budapest elõadóját.
Horváth Kristóf rendszeresen tart
foglalkozásokat fiataloknak budapesti
és vidéki helyszíneken. Szókimondó és
kritikus, társadalmi és egyéni problémákra érzékeny, és humorát sem hagyja el soha. A slam mellett hivatása a
színészet, filmekben és színházi darabokban is játszott az utóbbi több mint
tíz évben, többek között a Bárka Színházban és a Karaván Mûvészeti Alapít-

ványnál. Azonnal megtalálta a hangot
a közönséggel, hiszen a Talentum és a
Színes Iskola általános és középiskolás
tanulói élvezték a játékos feladatokat.
Ritmus és dallam, komoly gondolatok
és humor váltották egymást a jó hangulatú rendezvényen. A slammer elõadói
képességeit is megcsillogtatta, idézve
saját szövegeit, de Weöres Sándor- és
Petõfi-versek is elhangzottak.
A slam poetry leginkább élõszóbeli
költészetet jelent. Olyan színpadi mûfaj,
amelynek témája mindig aktuális, a
szövegek megalkotásánál fontos a rím,
a ritmus, a humor és a nyelvi találékonyság.
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
által szervezett Slam Poetry Workshopon az ifjúsági korosztály is közelebb kerülhetett az irodalomhoz és a
szöveg mûvészetéhez.
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A Zöldtündér mesetárlata
a könyvtárban
Igazi csapadékos õszi idõjárással köszöntötte az Országos Könyvtári Napokat (OKN) 2016 októbere, azonban ez
sem szabhatott gátat a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban szervezett
sokszínû programoknak.
Az OKN idei szlogenje a Nagy
Könyvtári Beavatás volt, amelynek keretében külön hangsúlyt kapott a zöld
könyvtár szerepe. Ennek jegyében döntöttek úgy a könyvtárban mûködõ Kézimunka Klub és Varrókör tagjai, hogy
összeállítanak egy „zöld kiállítást” az intézményt látogatók számára. A bemutató címének ötletét Wass Albert idézete

adta: „Amikor az erdõn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. Nagyon csöndes
légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízbõl.
Ha pedig jó füled van, és érted az erdõ
nyelvét, akkor meghallhatod azokat
a csodaszép meséket, amiket a forrás, a
csermely, a patak tündére elmond
ilyenkor a fáknak.” A bemutatásra szánt
mûvek ennek jegyében készültek el.
A megnyitó 2016. október 4-én zajlott
le, ahol a résztvevõk baráti csevegés és
vendéglátás közepette vitatták meg észrevételeiket a témával kapcsolatban.
A kiállítás ingyen megtekinthetõ
2016. október 4. és november 5. között,
a felnõtt könyvtárban. ■
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Szlezákné Molnár Katalin
MOZDULJ KI!
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✒ Izgatott gyerekek, lelkes szülõk, tanárok, baráti társaságok csoportjai töltötték meg az Oroszlányi Közösségi
Színtér és Könyvtár (OKSZÍK) auláját
október 8-án, szombaton reggel. Itt zajlott ugyanis az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat következõ
programjának, a Mozdulj ki! szabadtéri
könyves nyomkeresõ játéknak a regisztrációja.
Kilenc órától folyamatosan érkeztek a csapatok, ameyeknek a tagjai a regisztráció után nyakukba vették a várost, és a játék térképének segítségével
felkeresték a négy külsõ és a két belsõ
helyszínt. Ott a könyvhöz, az olvasás-

hoz, a magyar és külföldi irodalomhoz
kapcsolódó feladatok megoldásával
gyûjthették össze az igazoló aláírásokat.
A benevezett tizenegy csapat az elsõ
feladatot, amely szóösszetételeket tartalmazó keresztrejtvény volt, mindjárt a
regisztráció után elvégezhette az intézmény aulájában. Ezután a város négy
pontján, Erzsébet liget falunál, a Borbálai Közösségi Ház környékén, a Bakfark
Bálint Mûvészeti Iskola és a Kajakház
közelében tartózkodó könyvtárosoknál
oldottak meg egy-egy feladatot: kódfejtés, activity, névösszerakó játék és totó.
Az OKSZÍK-ba visszaérkezõ csapatok
az utolsó feladat – könyvborítók régi és
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új csoportosítása – sikeres megoldása
után megpihenhettek. Zsíroskenyér és
meleg tea, kávé melegített fel kicsit
és nagyot egyaránt.
A játékban összesen hatvan városlakó vett részt, a legfiatalabb vállalkozó, a
nyolc hónapos Balázs anyukája hátán

édesdeden szuszogva teljesítette a távot. A „legbevállalósabb” nagymama
sem maradt le családja apró talpú, fürge tagjai mögött.
Minden csapat oklevéllel, ajándékcsomaggal és tudással gazdagodva tért
haza a játék végén. ■
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G r a c z a Tü n d e
KILENCVEN ÉVES A PTE EKTK
P E K Á R M I H Á LY O RV O S I É S
É L E T T U D O M Á N Y I S Z A K K Ö N Y V TÁ R
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✒ 2016. szeptember 30-án ünnepelte
alapításának kilencvenedik évfordulóját
a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (EKTK)
Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi
Szakkönyvtár. Az ünnepi megemlékezés elsõ felében elhangzott elõadások a
könyvtár alapítójának – Pekár Mihálynak – az életét mutatták be különbözõ
aspektusból, a második felében pedig
az általa alapított könyvtárral voltak
kapcsolatosak.
Pekár Mihály 1871. augusztus 21-én
született Aradon. Orvosi diplomáját a
Budapesti Egyetem Orvosi Karán kapta
meg 1897-ben. Már 1895-tõl díjtalan
gyakornokként segédkezett az egyetem
Klug Nándor (1845–1909) vezette Élettani Intézetében. A fiziológia iránti szeretete és érdeklõdése egész életén keresztül megmaradt. 1914 nyarán
Jankovich Béla (1865–1939) kultuszminiszter felkérésére – mint az orvosi és
természettudományok referense – kez-

dett foglalkozni a pozsonyi és debreceni egyetemek szervezésének kérdésével. A világháború félbeszakította ezt a
munkát, és Pozsonyban csupán 1918.
április 14-én jött létre a Magyar Királyi
Erzsébet Tudományegyetem (E.T.E.) orvoskara négy elméleti intézettel és hét
klinikával. A kar elsõ dékánja Pekár Mihály, prodékánja Fenyvessy Béla
(1873–1954) volt. Az alig egyéves pozsonyi regnálás után 1919. szeptember
22-én az E.T.E.-nek el kellett hagynia
Pozsonyt. Rövid és viszontagságos budapesti évek következtek, majd „a kolozsvári és pozsonyi m. kir. tudomány
egyetem ideiglenes áthelyezésérõl”
szóló 1921. évi XXV. tc. értelmében
„a pozsonyi m. kir. Erzsébet tudományegyetem ideiglenesen Pécsett nyer elhelyezést”. A törvénycikkben az ideiglenes elhelyezésrõl van szó, azonban
„a Pekár Mihály vezette elhelyezõ és
berendezõ bizottság úgy dolgozott,
mintha végleges lenne az egyetem pé-
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csi mûködése”. Ez a magyarázata annak, hogy Pekár Mihályt mint egyetemalapítót is emlegetik.
Régi vágya teljesült Pekár Mihálynak,
amikor az 1926. május 6-án kelt jelentésében az Egyetemi Könyvtár igazgatóját, Várkonyi Hildebrandot (1888–1971)
így tájékoztathatta: „azt tudod, hogy mi
egy külön orvostermészettudományi
könyvtárat akarunk alapítani. Ennek a
könyvtárnak magja lesz a megvett
Szily könyvtár. Ezt az orvostermészettudományi könyvtárat, amit Tóth Lajos
hozzájárulásával ’Tóth Lajos Könyvtár’nak neveztünk el, ideiglenesen a központi épületben a souterrainben, abban
a két helyiségben helyeztem el, ahol valaha a gazdasági hivatal volt. Ez a két
helyiség tulajdonképpen az élettani intézethez tartozik, de egyelõre átengedem a Tóth Lajos könyvtárnak.” A megközelítõleg huszonkétezer kötetbõl álló

Tóth Lajos Könyvtár a második világháború következtében megváltozott politikai és gazdasági körülmények és a
szovjet megszállás miatt alig húsz évig
mûködhetett. Elõbb az egyetemi értékek mentésére szolgáló „nyitott raktárt”
csináltak a helyiségeibõl, majd a megcsonkított állományt 1945 második félévében az Egyetemi Könyvtárba helyezték letétbe. Az Egyetemi Könyvtárban
újra leltározták az állományt, majd orvosi szakirodalommal újra fejleszteni
kezdték. A hatvanas évek végén visszakerült az állomány, és mára könyvtárunk féltve õrzött különgyûjteményét
képezi.
A Pekár Könyvtár jubileuma alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen az
EKTK fõigazgatója, Fischerné Dárdai
Ágnes – úgy is, mint az esemény védnöke, moderátora – és az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánja, Miseta
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Attila köszöntötte a vendégeket. A köszöntõk után az alábbi elõadások hangzottak el:
• Ésik Szabolcs: Pekár Mihály élete képekben;
• Lengvári István: Pekár Mihály munkássága levéltári dokumentumok alapján;
• Karádi Zoltán: Pekár Mihály tudományos munkássága;
• Süle Tamás: Pekár Mihály és a Kis
Akadémia;
• Schmelczer-Pohánka Éva: A Tóth Lajos Könyvtár és az orvoskar intézeti és
klinikai könyvgyûjteményei az Erzsébet
Tudományegyetem idõszakában;
• Gracza Tünde: Possessorok nyomában. A Tóth Lajos Könyvtár állományát
lapozgatva;

• Regele Tímea: Semper bonis atibus:
Ex librisek a Tóth Lajos Könyvtár és az
elõd könyvtár gyûjteményében.
Az elõadók közül Lengvári István, a
PTE Egyetemi Levéltárának az igazgatója, Karádi Zoltán, az ÁOK Élettani Intézetének igazgatója, Süle Tamás ny. belgyógyász fõorvos és numizmatikus, Ésik
Szabolcs, Gracza Tünde és Regele Tímea
pedig a Pekár Könyvtár munkatársai.
Az elõadások teljes egészében
megtekinthetõk az alábbi címen:
https://www.youtube.com/watch?v=
vX9YAXiX--Q
A jubileum alkalmából tanulmánykötetet jelentet meg a PTE EKTK. Remélhetõleg errõl is hamarosan beszámolhatunk a Könyvtári Levelezõ/lap
hasábjain. ■
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