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2017 – évzáró gondolaTok

A 2017-es esztendővel olyan ötéves cik-
lust zárunk, amely a miskolci II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár történetében sors-
döntő változásokkal járt. A megyei és városi 
könyvtár összevonása, a kistelepülési feladatok 
ellátása, a bővülő állami feladatkör folyamatos 
kihívások elé állította intézményünket. 

Visszatekintve az összevonást olyan törté-
nelmi esélynek nevezhetjük, amely a jogalkotó 
szándékának köszönhetően újra közös szerve-
zetben egyesítette Miskolcon a könyvtári fel-
adatok ellátását, amely 1960 és 2012 között 
párhuzamosan, egymás mellett működött. A 
történelmileg összetartozó írott városi örök-
ség, a könyvtári gyűjtemény közös rendszerbe, 
nyilvántartásba került, amely együtt szolgálja a 
miskolciakat és a megye más településein élő 
használókat. Az „egykapus” szolgáltatás kom-
fortos lehetőségeket biztosít minden könyv-
tári tagnak. A megye kistelepülései az év vé-
gére csaknem teljes létszámmal csatlakoztak 
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez, a 
KSZR-hez. Számos kistelepülés könyvtári, infor-
mációs és közösségi szolgáltató helye mellett 
ebben az évben megújult egy fiókkönyvtárunk 
Miskolcon, a diósgyőri Petőfi Sándor Könyvtár. 
Ezzel a munkával párhuzamosan szerveztük 
meg a Miskolci Egyetem könyvtárával közösen 
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. vándor-
gyűlését, melyre 800 vendég érkezett. 

Az összevonást követő közös munka ered-
ményeként 2017 januárjában könyvtárunk 
megkapta a Minősített Könyvtár címet. Mun-
katársaink folyamatos szolgálatban vannak a 
város és a megye területén mindenhol. Szak-
mai presztízsünk nem a címnek köszönhetően, 
hanem az elvégzett ötéves munka eredménye-
ként növekedett. A minőség mellett folyamato-
san küzdünk a mennyiségekért is: 101 munka-

társ a miskolci központ és a hét fiókkönyvtár, 
valamint a 318 kistelepülési könyvtár működ-
tetéséért. A 833 sajtó- és médiamegjelenés, 
a tízezret meghaladó könyvtárközi kölcsönzés, 
használóink száma, programjaink sokszínű-
sége, a benyújtott pályázatok mennyisége, a 
közbeszerzések értéke, a költségvetésünk mér-
lege, az 50 000 új dokumentum, és az évente 
autóinkkal megtett 100 000 kilométer mind azt 
mutatja, hogy nincs megállás… Munkatársaink 
minden területen feszített tempóban, sokszor 
túlmunkával teljesítik feladataikat.

A minőség és a mennyiség mellett húzóerőt 
jelentenek az innovatív ötletek, a kreativitás, 
a sokoldalú készségekkel és kompetenciákkal 
rendelkező elkötelezett csapat és támogató, 
együttműködő partnereink, melyekre a jövő-
ben is szükségünk lesz.

A tételes számvetés helyett évzárásként idéz-
zük fel együtt az elmúlt öt év vidám, felejthetet-
len pillanatait, a csapatépítő közös munkákat, 
az együtt rótt kilométereket, megbeszéléseket, 
e-maileket, telefonokat, egyeztetéseket, találko-
zásokat, a megvalósítás előtti kétségbeesést, a 
határidős kapkodást, maradandó élményeinket.

Buda Béla (1939–2013) pszichiáter írta, hogy 
memóriánk úgy működik, mint a könyvtár. Ha 
rendszerezve, „címkézve” raktározzuk benne 
élményeinket, mint a könyvtárak a dokumentu-
mokat és a katalógusban rejlő adatokat, akkor 
könnyen előhívhatókká válnak. Személyes me-
móriánk is könyvtár, az emberiség közös emlé-
kezetét pedig a könyvtárak rejtik.

Kis léptékre váltva, öt év távlatában hálásak 
lehetünk azért, hogy részesei vagyunk ennek 
a nagy közös memóriának, amit könyvtárnak 
hívnak. A megye minden könyvtáros munka-
társának, valamennyi kollégámnak áldott Kará-
csonyt és boldog új esztendőt kívánok!

Prókai Margit
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Az MkE vándorgyűlésE – nEgyEdszEr Miskolcon

indEx

A	könyvtárosok	éves	találkozójának	Miskolc	negyedik	alkalommal	volt	házigazdája	
2017.	július	5–7.	között.	A	közel	800	szakember	mellett	33	szakmai	kiállító	is	megjelent,	
akik	a	konferencia	ideje	alatt	érdemi	bemutatkozási	lehetőséget	kaptak.

Az élet minősége – Könyvtárosok a társadalom szolgá-
latában című vándorgyűlés szervezői között a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete és a Borsod Megyei Szervezet 
mellett ott találjuk a város két meghatározó intézmé-
nyét, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárat 
és a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeumot 
is. A konferencia kiemelt támogatói – a Nemzeti Kultu-
rális Alap, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
valamint a Miskolci Egyetem – mellett számos cég is 
segítette a rendezvényt, amelyen a magyar könyvtáro-
sok mellett külföldi vendégek is részt vettek. 

A vándorgyűlés ideje alatt megtekinthető volt a 
Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum, a Sel-
meci Műemlékkönyvtár, a miskolci II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Lévay József 
Muzeális Könyvtár gyűjteménye is. Az érdeklődők be-
tekintést nyerhettek a pécsi Csorba Győző Könyvtár 
és a nyíregyházi Móricz Zsigmond Könyvtár, valamint 
a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár bibliobuszos szolgálta-
tásaiba, valamint megnézhették az egri Bródy Sán-
dor Megyei és Városi Könyvtár könyves triciklijét is. 
A főbejáratnál kialakított térben megnyílt az Alkotó 
könyvtárosok című mini kiállítás, amelyen kollégáink 
kézműves tárgyai mellett szellemi alkotásaik is szere-
peltek.

A július 5-ei nyitó plenáris ülésen köszöntötte a 
megjelenteket Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete elnöke, Závogyán Magdol-
na, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért 
felelős helyettes államtitkára, Pfliegler Péter, Miskolc 
alpolgármestere, dr. Jakab Nóra rektorhelyettes és dr. 
Prokai Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár igazgatója. Pelczné dr. Gáll Ildikó, az Euró-
pai Parlament alelnöke videóüzenetben továbbítot-
ta gondolatait a résztvevők számára. A plenáris ülés 
előadója dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, 
az Európai ügyek bizottsága elnöke, Gutenberg talál-
mánya és a mai kihívások címmel beszélt a könyv sze-
repének, helyzetének állandó és változó vonásairól.Szakmai kiállítás kísérte a rendezvényt



A regisztrációnál

A háziasszonyok:  Barátné dr. Hajdu Ágnes (MKE, elnök), dr. Jakab Nóra (ME, rektorhelyettes), dr. Prokai Margit (II. RFMVK, igazgató)
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szAkMAi ElisMErésEk

A vándorgyűlés történetében már hagyo-
mánynak számít, hogy a nyitó plenáris ülé-
sen átadják a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete Emlékérmét, a Fitz József-könyvdíjakat, 
Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Má-
té-díjat és a Kertész Gyula emlékérmet. A 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emléké-
rem kitüntetésben részesült többek között 
Espán Edina, a Miskolci Egyetem, Könyvtár, 
Levéltár, Múzeum főkönyvtárosa, az MKE 
Borsod Megyei Szervezetének titkára, a ván-
dorgyűlés egyik főszervezője is (őt kitünte-
tetteink között, a 18. oldalon bővebben is 
bemutatjuk).

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javas-
lata alapján a 2016-ban megjelent könyvek 
közül az alábbi három mű kapta meg az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Fitz József-díját: 
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni – Krähling Edit: 
Árnyékban éles fény vagy. A Radnóti házaspár fény-
képei, Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft., 2016; Tittel 
Kinga: Mesélő Budapest – Térképek, rejtélyek, fotók, 
Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft., 2016 és Munkácsy Mi-
hály: Emlékeim, Szépmíves Könyvek, 2016. A díjat a 
minisztérium képviseletében dr. Sepsey Tamásné dr. 
Vígh Annamária adta át. A kitüntetettek, a vándor-
gyűlésen köszöntött jubilálók teljes listája megtalál-
ható a http://vandorgyules.rfmlib.hu/ oldalon.

PlEnáris, szEkciók, bAráti tAlálkozó
 

A szakmai előadások július 6-án folytatódtak. A nap 
nyitóprogramja a kisplenáris ülés volt, melyen első-
ként dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elnökének előadása 

hangzott el A személyes adatok kezelése a könyv-
tárak védelmében címmel. A másodikat Gerencsér 
Judit, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkára 
prezentálta az Életminőség, közösségépítés, könyvtá-
ri szolgáltatások – avagy a dán könyvtári modell egy 
szakmai tanulmányút tapasztalatai tükrében címmel. 
A szekciók délelőtt 10 órakor kezdték el programjai-
kat, de délután is voltak előadások. Ezen a napon ösz-
szesen 12 szekció 70 előadását hallgathatták meg az 
érdeklődők 75 előadó közreműködésével. 

A záró plenáris ülésen Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke és Szendi Attila, a 
Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazga-
tója záró szavai után elhangzottak a szekciós előadások 
mondanivalóit összegző tételmondatok is. A plenáris 
ülés után, a vándorgyűlés befejezéseként baráti találko-
zót szerveztek a helyi rendezők, mely kiváló lehetőséget 
nyújtott a kötetlen beszélgetésekre és a szórakozásra. A 

indEx

http://vandorgyules.rfmlib.hu/
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vacsora előtt a Miskolci Egyetem több mint 280 éves, az 
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális 
Örökség Szakbizottsága által is védett selmeci diákha-
gyományaiból kaptak ízelítőt néhány diáknóta erejéig a 
jelenlévők az egyetem hallgatóitól. A baráti találkozóval 
a rendezvény hivatalos része véget ért, majd másnap az 
ország számos részéből érkező könyvtárosok szakmai ki-
ránduláson vettek részt, ahol a megye és a város neve-
zetességeivel is megismerkedtek.

ElégEdEttségi fElMérés

A négynapos találkozó megnyugtató lezárásához hoz-
zátartozik a résztvevők véleményének megismerése 
és mérése is, ezért arra kértünk mindenkit, hogy a 
vándorgyűlés honlapján elhelyezett, 31 kérdést tar-
talmazó elégedettségi kérdőív kitöltésével segítsenek 
nekünk az összegzés elkészítésében. Az augusztus 
elejéig beérkezett válaszok ismeretében a vándor-
gyűlésre regisztrált 800 fő egyharmada eleget tett 
kérésünknek. A felmérés elemzésekor kiderült, hogy 
a válaszadók 76%-a jár rendszeresen vándorgyűlésre. 

A rendezvény szervezettségét vizsgáló kérdésre 56% 
a nagyon jó opciót jelölte be. A vándorgyűlés honlap-
ját 52%, míg a logót 49% értékelte informatívnak és 
könnyen kezelhetőnek. A következő kérdéseinkre a 
választ 1-től 10-ig tartó skálán kellett értékelni, az itt 
közölt százalékok csak a legjobb, 10-es értékű vála-
szok arányát mutatják. A szervezők munkájával több, 
mint 60% nagyon elégedett volt, míg segítőkészségük-
kel 80%. A regisztrációs munkatársak teljesítményét 
a válaszadók 76%-a nagyon jónak találta. A helyszíni 
tájékoztatással 50% volt elégedett. A közlekedéssel 
és szállítással kapcsolatos szolgáltatást igénybe vevők 

47%-a nagyon elégedett volt. A szakmai kiállítást 50% 
jó kiegészítő programnak tartotta. A plenáris ülés előa-
dásait 41% tartotta jónak. A szekcióülések helyszínét a 
válaszadók 42%-a, míg a technikai feltételeket és a té-
mákat 30% találta megfelelőnek. A nem szakmai prog-
ramokkal kapcsolatos kérdések közül emeljük ki a ba-
ráti találkozót, ennek helyszínével a résztvevők 50%-a 
volt elégedett. A kulturális programokat a válaszadók 
59%-a örömmel fogadta, míg a szakmai kiránduláson a 
kitöltők 60%-a vett részt.

A záró plenáris ülés hallgatósága mindig izgalommal 
várja azt a pillanatot, amikor a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Elnökségének egyik tagja bejelenti a kö-
vetkező évi vándorgyűlés helyszínét. A forgatókönyv 
szerint Miskolcon sem történt másként, és a prog-
ram utolsó felvonásaként a Borsod Megyei Szervezet 
elnöke a helyi szervezők nevében átadta a stafétát 
az 50. találkozót megrendező, s a helyi szervezőket 
képviselő keszthelyi városi könyvtár igazgatójának, s 
ezzel véget ért a 49. vándorgyűlés. 2018 nyarán talál-
kozunk Keszthelyen!

Gulyás Lászlóné

A baráti találkozón
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„Scientia potentia est”, azaz „a tudás hatalom”, 
a digitális írástudás pedig napjainkban értékelő-
dött fel olyannyira, hogy aki nem rendelkezik 
ilyen kompetenciával, hátrányos helyzetűnek 
tekinthető. A digitális szakadék csökkentésében, 
a kirekesztettség leküzdésében alapvető szerep 

hárul a mindenki által hozzáférhető könyvtárak-
ra, amelyek információs technológiájuknak és 
online szolgáltatásaiknak köszönhetően segítik a 
használókat abban, hogy az ismeretek minden-
kihez egyformán eljuthassanak, gyorsabban és 
könnyebben férjen hozzá bárki a közügyekhez.

A könyvtárakra kulcsfontosságú szerep hárul 
az egész életen át tartó tanulás segítésében is, 
megtanítva használóikat az önálló információ-
keresésre és ismeretszerzésre. Az elsajátított 
tudás birtokában már nem jelent gátat a föld-
rajzi távolság sem, bárki számára elérhetőek a 
tudástárak, a digitális könyvtárak és a különbö-
ző adatbázisok még akkor is, ha otthonukban 
nincs internet, hiszen a könyvtárakban erre 
mindenkinek lehetősége van.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyv-
tár honlapjának e-könyvtára s azon belül a Bor-
sod-Miskolci Digitális Könyvtár (http://www.
rfmlib.hu/hu/page/borsod-miskolci-digita-
lis-konyvtar) számos szabadon elérhető doku-

mentumot – könyvet, folyóiratot, képes leve-
lezőlapot, plakátot stb. – kínál látogatóinak. A 
szerzői jog hatálya alá eső tartalmak sem elér-
hetetlenek a könyvtárak számára, az ún. dedi-
kált hálózathoz a rendszergazdánktól kapott jel-
szóval férhetnek hozzá, s így olvasóik a távolból 

is megszokott könyvtárukban böngészhetnek 
az egyébként csak helyben használható doku-
mentumok között.

Hasznos segítség kíván lenni évfordulónaptá-
runk, amely az egész megyére kiterjedően veszi 
számba a nevezetes személyeket, eseményeket 
(http://www.rfmlib.hu/page/evfordulonaptar).

A MaNDa-program keretében feltöltött doku-
mentumaink száma 7450, itt folyóiratokat, apró-
nyomtatványokat – esküvői meghívókat, gyász-
jelentéseket, prospektusokat – lehet találni, 
elsősorban az 1945 előtti időből, így pl. Herman 
Ottó gyászjelentése is bekerült a gyűjtemény-
be (http://mandadb.hu/tart/mcitem/24537). 
A plakátok száma is több ezer az 1945 és 1976 
közötti időszakból, de 1945 előtti példányokat is 
találhatunk az oldalon. Megvalósítandó felada-
taink között szerepel az 1976 utáni időszakból 
származó plakátok digitalizálása is.

Bede Katalin

digitális lEhEtőségEk A kiskönyvtárAkbAn
A	digitalizált	tartalmak	révén	ma	már	a	kistelepülési	könyvtári	szolgáltatóhelyek	látogatói	
is	„nagykönyvtárakká”	válhatnak.	Ezek	eléréséhez	adunk	most	konkrét	tippeket.



8 A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok lapja

Könyvtári Mappa indEx

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
Településfejlesztési Operatív Program Diósgyőr 
városközpont integrált rehabilitációja című pro-
jektjéhez kapcsolódóan 2017 márciusa és au-
gusztusa között az épület energiahatékony és 
klímatudatos fejlesztését valósította meg.

A felújítást meg-
előzően a könyvtár a 
Miskolc Városi Közle-
kedési Zrt. Bagolyvár 
nevű végállomásának 
épületébe költözött. 
A könyvtárhasználók 
visszajelzése alapján jó 
döntésnek bizonyult, 
hogy a könyvtár az 
ideiglenes bezárás he-
lyett ‒ bár csökkentett 
szolgáltatási kínálattal 
‒ a lakosság rendelke-
zésére állt 4000 kötetes válogatott állomány-
nyal, a legújabb beszerzésekkel és a földszinti 
váróteremben a folyóiratok megszokott válasz-
tékával. Rendezvények, gyermekfoglalkozások 
megtartására ugyan nem volt mód, de a köl-
csönzés, helyben olvasás feltételei adottak vol-
tak. A központi könyvtár és a többi tagkönyvtár 
gyűjteménye a könyvtárközi kölcsönzéssel pó-
tolta a hiányzó állományt. A felújítás ideje alatt 
a könyvtárosok jelentős mértékű törlést készí-
tettek elő, hiszen már a belső tér tervezésekor 
tudható volt, hogy az eddigi könyvállomány 

mennyisége jócskán meghaladja az új polcok 
kapacitását.

Az 1758-ban késő barokk stílusban épült, he-
lyi védelem alatt álló épületben sokféle felújítási 
munka zajlott a hét hónap alatt: nyílászárók cse-
réje, fűtési rendszer korszerűsítése, villamoshá-

lózat felújítása, a tető 
szigetelése és cserépfe-
dése, a bejárat akadály-
mentesítése, új mel-
lékhelyiség kialakítása 
a mozgáskorlátozottak 
részére, a vizesblokkok 
burkolása, a belső falfe-
lületek festése, valamint 
a lábazat és a homlokzat 
felújítása. Az épület mű-
szaki átadása után a II. 
Rákóczi Ferenc Könyvtár 
technikai és könyvtáros 

munkatársainak áldozatkész munkájával a pro-
jektben nem elszámolható felújítási tevékenysé-
gek is történtek, sokszor a munkaidőn túl is. A 
kollégák segítségével sikerült felújítani a parket-
tát, megtörtént a belső nyílászárók festése és az 
udvar rendbetétele, a megfelelő munkahelyi és 
könyvtári környezet kialakítása.

A könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap és ön-
kormányzati képviselők támogatásával, vala-
mint saját költségvetése terhére közel nyolcmil-
lió forintot költött az épület belső megújítására, 
berendezésére. A fejlesztéssel a könyvtári bú-
torzat, a könyvespolcok és kiegészítő bútorzat 
cseréje történt meg. A polcok cseréjével eszté-
tikusabb, átláthatóbb könyvtári terek alakultak 
ki a könyvtár használói számára.

A Petőfi Sándor Könyvtár Miskolc Diósgyőr 
városrészének meghatározó és nélkülözhetet-
len kulturális intézménye, ezért az épület külső 
és belső megújulása fontos eredmény, melyet a 
megnyitást követően a használóktól kapott po-
zitív visszajelzések is igazolnak.

Varga Gábor

MEgújult könyvtár A diósgyőri vár 
szoMszédságábAn
szeptember	utolsó	hétvégéjén	ismét	megrendeztük	a	petőfi-napokat,	a	ii.	Rákóczi	ferenc	
Megyei	és	Városi	Könyvtár	petőfi	sándor	Könyvtárának	immár	hagyományosnak	mond-
ható	családi	programját.	ám	a	iV.	petőfi-napok	a	könyvtár	nyitóünnepsége	is	volt	egy-
ben,	hiszen	az	1977-ben	átadott	épület	teljes	felújítása	valósult	meg.

Az olvasók azonnal birtokba vették a megújult könyvtárat
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nAgyobb kiskönyvtárAk, növEkvő kszr
növekszik	a	KszR,	hiszen	újabb	hét	csatlakozónk	van	a	megyében,	így	jövőre	már	325	
településsel	dolgozunk	együtt.	ugyanakkor	a	megújuló	kistelepülési	szolgáltatóhelyek	
többségének	is	nő	az	alapterülete.

KoVÁcSVÁgÁS
A közmunkaprogram keretében megújult a könyvtár 
épülete, kicserélődtek a nyílászárók, a tető, megújult 
a fűtési rendszer, az elektromos hálózat és kívülről is 
új, színes vakolatot kapott az épület. A megyei könyv-
tár hogy járult hozzá ehhez a megújuláshoz? A húsz 
négyzetméterrel bővülő szolgáltatóhely belső meg-
szépülését a KSZR kerete tette lehetővé. A teljesen 
átalakult könyvtár új könyvespolcokkal, szőnyegek-
kel, babzsákokkal, gyermekkuckóval várja a települé-
sen élőket. Az új technikai park lehetővé teszi, hogy 
az olvasók egyszerre két számítógépet is használja-
nak, diavetítésen vehessenek részt vagy beüljenek a 
KönyvtárMozi előadásra. 

NEKézSENy
A Nemzeti Kulturális Alap által 
kiírt pályázaton elnyert, több 
mint 2 millió forintos támo-
gatásból újult meg a könyv-
tár. A Balogh Béni nevét most 
felvevő Közösségi Házban a 
felújítás révén a könyvtári 
szolgáltatás hasznos területe 
az eddigi 56 m²-ről 128 m²-re 
növekedett. A Gyermekkuckó 
és a Kézműves foglalkoztató 
sarok kialakítása régi hiányt 
pótol. A kialakított Minden-
kiNet övezet az idős emberek 
internethasználatba való be-
vezetését segíti, amire egyre 
nagyobb igény mutatkozik. 
A megújult közösségi térben 
méltó helyet kapott Nekézseny szülöttének, Balogh 
Béni ifjúsági írónak az életét és munkásságát bemuta-
tó állandó emlékkiállítás is.

SAJólÁSzlóFAlVA
Továbbra is a régi iskola épületében, ám új könyvtár-
helyiségben fogadja az olvasókat júliustól a település 
könyvtára. A közmunkaprogram segítségével korsze-
rűsítették a világítást, az elektronikai hálózatot, és el-
végezték a szükséges festést is. A pályázaton elnyert 
NKA-támogatás révén pedig a könyvtáros számára egy 
plusz helyiséget is sikerült kialakítani. A korábbi 25 m2 

helyett 58 m2 területen teljesen új bútorok, számító-
gépek várják a látogatókat. A kisebbek számára külön 
olvasósarkot is létrehoztunk. Lehet internetezni, fo-
lyóiratot olvasni, kézműveskedni, a közeljövőben pe-
dig csatlakoznak a KönyvtárMozi projekthez is. 

SzEgI
Sárossy Erzsébet, a település neves tanítójának és 
könyvtáralapítójának nevét vette fel Szegi megújult 
könyvtára. A település önkormányzatának sikeres 
NKA-pályázata révén lehetővé vált a szűkös körülmé-
nyek között működő könyvtár átköltöztetése a volt 
iskola épületébe, ahol a helyiség festését, a  vizesblokk 
felújítását az önkormányzat saját erőből végezte el. 
A könyvtár ezáltal az eddiginél több mint kétszer na-

gyobb alapterületen működik 
és megújult, szép berende-
zéssel várja az olvasókat. 
Gyermekkuckó, foglalkoztató 
asztalok és két olvasói számí-
tógép is szolgálja a közösségi 
élményt és a gyors informáci-
ószerzést. 

oSzlÁR 
A mintegy 300 fős település 
2013–2015 között könyvtár-
busz igénybevételével bizto-
sította a lakosság könyvtári 
ellátását és csak 2016-tól mű-
ködtet könyvtári ellátóhelyet. 
A könyvtár beköltözhetett egy 
szép adottságú épületbe, az 
újjáépített Faluház egyik he-

lyiségébe. Egy évvel a nyitás után, az önkormányzattal 
történt egyeztetést követően, sikerült bővíteni a könyv-
tárat, és az eredetileg kiállítóteremnek szánt helyiséget 
KSZR-forrásból berendezni, ami nemcsak kényelme-
sebb körülményeket teremtett, de lehetővé tette egy 
gyereksarok kialakítását is. Így a megnövekedett térben 
többfunkciós, korosztályi sajátosságokat tükröző, kor-
szerű bútorokkal berendezett közösségi hely jött létre.

Szakállasné Tóth Júlia, Székelyné Csetneki Ibolya, 
Tumikné Csurák Ágnes,  Zsova Márta 

A kovácsvágási gyermekkuckóban
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Az égigérő MEsEfA – AvAgy MindEnki lEhEt 
győztEs!
három	mintaprojektből	áll	Az	Égigérő	mesefa	–	A	borsod	megyei	kistelepülési	könyv-
tárakban	tervezett	biblioterápiás	projektek	megvalósítása	című,	egész	éven	át	tartó	
programsorozat,	amelybe	halmozottan	hátrányos	helyzetű	roma	gyerekeket	vont	be	
a	ii.	Rákóczi	ferenc	Megyei	és	Városi	Könyvtár.

A Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből támoga-
tott projekt az óvodásoktól a kamaszokig biztosít kész-
ségfejlesztő vagy épp motivációs programokat.

Akik végigMEntEk Az úton

Az első mintaprojekt keretében sikeres roma szárma-
zású emberek meghívásával kívántunk példaképeket 
állítani a nehéz körülmények között élő, fiatal, halmo-
zottan hátrányos helyzetű cigány kamaszok elé. Első-
sorban köztünk élő, hétköznapi hősöket szerettünk 
volna megismertetni velük. 

„Lehetsz menő úgy is, hogy tanulsz!” – ez volt a mot-
tója az első előadásnak, melyet Horváth József rákkuta-
tó tartott könyvtárunkban szeptember 14-én. A fiatal 
tudós személyes példáján keresztül mutatta be, hogyan 

valósíthatja meg az ember az álmait, ha kitartó. Elme-
sélte életútját, hogyan jutott el a mélyszegénységből, a 
karcagi cigánytelepről a Debreceni Egyetem kutatólabo-
ratóriumába. 

A legerősebb szalmaszál számára a hit, erősen hiszi és 
vallja az Istent. A miskolci motivációs programon erről is 
beszélt a 6–8. osztályos cigány fiatalok előtt, akik a mis-

kolci kistérség településeiről – Hernádkakból, Berzékről, 
Sajóhídvégről, Körömből, Gesztelyből, Arnótról, Ongá-
ról – érkeztek mintegy 60-an. Az interaktív, jó hangula-
tú előadás dedikálással és fotózkodással ért véget. Ha 
a fiatalok az elhangzottaknak csak egy morzsáját viszik 
magukkal, már az is siker.

A „Merj nagyot álmodni!” mottójú, második előadás 
vendége Gulyás Klára antropológus, roma kulturális fej-
lesztő, Csóka Nándor 21 éves ökölvívó és Váradi Gábor 
ökölvívóedző, a cigány kisebbségi önkormányzat miskol-
ci elnöke, képviselő volt. Gulyás Klára a beszélgetés so-
rán azt erősítette meg: sosem késő elkezdeni a tanulást. 
Az sem jelent gondot, ha az általános vagy a középiskolá-
ban a tantárgyak többségében rossz jeggyel zárta az évet 
a diák. Arra kell fókuszálni, mi az, amit szeretnének elér-
ni, és azon a területen legyenek kitartóak, teljesítsenek 

kiemelkedően. Csóka Nándor 
Újcsanálosról sporttevékenysé-
gével hívta fel magára a figyel-
met, és példaértékű szorgalmá-
nak, kitartásának köszönhetően 
jutott el a bulgáriai Szamokov-
ban zajló ökölvívó Európa-baj-
nokságra, ahol bronzérmes 
lett 52  kilogrammban. Váradi 
Gábor állami gondozottból lett 
ökölvívóedző, önkormányzati 
képviselő. 

A gyerekek körében a leg-
népszerűbb szereplő Csóka 
Nándor volt, aki a tanuláson 
túl a sport fontosságára is fel-
hívta a figyelmet. Erre a ren-
dezvényre a gesztelyi, hernád-
kaki, berzéki, sajóhídvégi, 
kesznyéteni, kisgyőri könyvtá-

ros kollégák és tanárok segítségével jutottak el hoz-
zánk a gyerekek, több, mint 50-en.

A két előadás alkalmával vendégeink személyes 
példájukkal győzhették meg a fiatalokat arról, hogy 
csak a tanulás segítségével tudnak kiszakadni a mély-
szegénységből, amelyben élnek, s tudjanak kemé-
nyen megdolgozni álmaikért – hogy majd ők is példát 

Horváth József rákkutató dedikál az előadása után



11A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok lapja

2017. decemberindEx

mutathassanak társaiknak. (A harmadik előadás ven-
dége Horváth Kristóf slammer, mentor, színész lesz, 
melyre lapzártánkat követően kerül sor.)

sEgíthEt A MEsélés

Az Égigérő mesefa című pályázat második mintaprojekt-
jében az óvodáskorúak és a kisiskolások számára szer-
veztünk kiscsoportos meseterápiás és papírszínházas 
foglalkozásokat képzett biblioterapeuták és gyermek-
könyvtáros kollégák részvételével. A 27 foglalkozáson – 
melyek az Encsi, Ózdi és Tiszaújvárosi járás 9 településén 
(Arló, Ároktő, Baktakék, Csenyéte, Csernely, Farkaslyuk, 
Felsővadász, Fulókércs, Nagycsécs) valósultak meg – kö-
zel 350 gyermek vett részt (a tervezett létszám 270 volt). 

A szakemberek olyan komplex programot állítottak 
össze a hátrányos helyzetű gyermekek számára, amely-
ben a mesén és a róla szóló beszélgetésen túl szerepet 
kapott a játék, a zene, a kézügyesség és a fantázia fej-
lesztése. Erre nagyon nagy szükség van, mert sajnos a 
gyermekek többségének szűkös a szókincse, így csak a 
mesével való foglalkozás, a meséről való beszélgetés 
nem jelentett volna valódi élményt sokak számára.

A gyerekek nagyon élvezték a meseolvasást, a beszél-
getést és a kreatív foglalkozást, de érezhető volt, hogy 
sok gyereknek otthon nem olvasnak mesét. Az egyéni 
beszélgetéseket, a saját élmény megosztását érdemes 
gyakoribbá tenni, hogy javuljon a kommunikációs kész-
ségük, nyitottabbak, magabiztosabbak legyenek.

MindEnki lEhEt győztEs!

A harmadik mintaprojekt Ki mit tud? szervezése 
volt  kisiskolások részvételével, melyben zene, tánc, 
ének kategóriában mutathatták meg tehetségüket. 
A miskolci döntőt megelőzően 6 helyszínre – Berzék, 
Boldogkőváralja, Encs, Hidvégardó, Ózd és Szendrőlád 
– csoportosítottuk a válogató versenyeket. Az 
elődöntőkön összesen mintegy 200 szereplő 
mutatta meg tehetségét. Az egyéni szereplők és 
kiscsoportok mellett a nagyobb, 8-15 fős csoportok 

is megmérettették magukat. Minden elődöntőben 
4-6 fős zsűri, akik között pedagógusok, művészek, 
könyvtárosok voltak, választotta ki a továbbjutókat.

A miskolci döntőben 78-an szerepeltek, akik közül 30 
(nyertes) gyermek vehetett részt júliusban az 5 napos fü-
zérradványi táborban. A győztesek kiválasztását a több-
ségében szakértő zsűri végezte, melynek tagja volt Barsi 
Csaba, a miskolci Agyagbanda népzenei együttes tagja, 
a Herman Ottó Múzeum munkatársa, Oláh Gergő éne-
kes, Regős Zsolt tanár, a Miskolci Nemzeti Színház volt 
 karigazgatója, Barna Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke, valamint Bokrosné Stramszky Piroska, a megyei és 
városi könyvtár igazgatóhelyettese.

A táborban 6 könyvtáros vett részt kísérőként, akik gaz-
dag programot állítottak össze, ügyelve a folyamatos fog-
lalkoztatásra, ami gyakori újratervezést igényelt. Voltak 
kézműves foglalkozások, sportversenyek, esténként me-
seolvasás, meseterápiás foglalkozás. Volt koncert, élő és 
vetített meseelőadás, táncház, sok kirándulás, és íróven-
dég is Vig Balázs személyében. A Colonia Rostalló Római 
Hagyományőrző Társaság rendhagyó  történelemórát 
tartott a gyerekeknek, akik szinte egy pisszenés nélkül 
vettek részt az előadáson.

A sok program és játék mellett a könyvtárosok ruha-
neműt is gyűjtöttek a gyerekek számára, nagy örömet 
szerezve nekik a kiosztáskor.

Az Égigérő mesefa projekt nagyon sok könyvtárost 
megmozgatott nemcsak a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár-
ban, hanem az egész megyében. Minden kolléga sok 
pozitív tapasztalatról számolt be, bízva abban, hogy a 
sok-sok élmény, amit ezek a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek kaptak a pályázatnak köszönhetően, 
előbb-utóbb meghozza gyümölcsét.

Szakállasné Tóth Júlia, 
Tumikné Csurák Ágnes, Zsova Márta
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sEgíthEt A könyvtár, A könyvtáros 
A gyógyPEdAgógiAi MunkábAn is
Ahány	gyermek,	annyiféle	megnyilvánulási	formájával	találkozhatunk	az	autizmusnak.	bi-
zonyos	általánosságok	azonban	megfigyelhetőek.	Életükben,	fejlődésükben	fontos	sze-
repük	lehet	a	könyvtáraknak	is.

A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és 
EGYMI Autista Tagozatával a miskolci József Attila 
Könyvtárnak már két éve van jól működő kapcsolata. 
Ennek keretén belül havonta kölcsönöztek könyve-
ket, negyedévente pedig könyvtári foglalkozásokon 
vettek részt a gyerekek. Minden hónap első hétfőjén 
papírszínház vagy meseposztó foglalkozást tartottam. 
Az előadást a meseposztó színes filc figurái, szereplői 
tették színesebbé, látványosabbá, érdekfeszítőbbé. 
Mindehhez olyan légkört kellett teremtenem, amely-
ben mind a gyerekek, mind a felnőttek jól érezték 
magukat, ahol az emberi és társas kapcsolatok a köl-
csönös tiszteleten alapultak, ahol minden tanuló tel-
jes értékű emberként élhette meg önmagát, a mássá-
got is elfogadva.

Az autizmusban sérült három terület közül (szo-
ciális viselkedés, kommunikáció és rugalmas visel-
kedésszervezés) a legmarkánsabb problémákat a 
szociális interakciókban fedezhetjük fel, az autizmus 
mint „szociális fogyatékosság” a legszembetűnőbb. 
Az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek ese-
tében a kommunikációs képességek fejlődése és a 
nyelvelsajátítás folyamata minőségileg eltér a tipiku-
san fejlődő kortársakétól. Ezért is nagy jelentőségű, 
hogy a mesék meghallgatása után mindig a mesék 
dramatizálása következett. Ezen foglalkozásokon a 

mesét többször visszajátszottuk, felidéztük, mindig 
más-más szereplőkkel. A legtöbb tanuló személyisé-
gében viselkedési probléma volt észlelhető, ami csak 
erősségében tért el. A dramatizálásban azonban ezek 
a gyerekek is szívesen vállaltak szerepet, és egy kis 
segítséggel belehelyezkedtek az adott történetbe és 
„átváltoztak”. 

Ezek a foglalkozások a pedagógusok szerint és sze-
rintem is nagyban hozzájárultak a reális önértékelés 
és a pozitív énkép kialakításához. A sikerélményeket 
biztosító, a gyermek érdeklődését és motivációját 
fenntartó környezet kialakítása kulcsszerepet játszott. 
Érzelmi biztonságot teremtett. Pozitív, reális énkép 
kialakítását, az önértékelés támogatását, a fejlődési 
zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzését, 
oldását is elősegítette. Az önkéntes feladatokban 
való részvétel támogatta együttműködési és problé-
mamegoldó képességük fejlődését, elősegítette pozi-
tív énképük alakulását, önbecsülésük növelését.

A gyógypedagógiai munkának egyik fő célterülete a 
kommunikáció mint a kapcsolatteremtés és -fenntar-
tás, valamint az információcsere eszköze. Ebben segí-
tett a könyvtár a papírszínház, illetve a meseposztós 
mesék előadásával, dramatizálásával.

Kusztván Márta
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könyvtárnéPszErűsítés szAbAd térEn
A	vonzó	könyvállomány	mellett	a	könyvtárba	csalogatás	fontos	eszköze	a	sokszínű,	
változatos	programkínálat	és	a	folyamatos	kapcsolattartás	a	lakosság	minél	szélesebb	
rétegeivel.	

Az Ózdi Városi Könyvtárban már hagyomány, 
hogy a város szabadtéri rendezvényein (Gyer-
meknap, Hétvölgy Fesztivál) színes, érdeklő-
désre számot tartó programjainkkal mi is meg-
jelenünk. A kézműveskedés, aszfaltrajzverseny 
(illetve pasztellkrétával fotókartonra készítve), 
meseillusztrálás, óriáskeresztrejtvény-fejtés 
közkedvelt a programok látogatói körében. A 
mesesátrunkban folyamatos a mesemondás, 
bábjáték, népi játékok játszása. A helyszínen 
megoldandó rejtvényeinkhez a témához illő 
jelmezben csalogatjuk a potenciális megfejtő-
ket. Jól bevált a rejtvények megfejtését is se-
gítő köteteket kínáló, helyszínen berendezett 
mini könyvtár.

Betűcsipegető Törpkönyvtárunkkal évek óta 
látogatjuk városunk óvodáinak szabadtéri ren-
dezvényeit, kerti partijait. Kikiáltó rigmusokkal 
hívjuk fel a figyelmet magunkra, majd óriás 
mesepuzzle kirakásával, bábozással, asztali 
meseszínházzal, papírszínházzal csalogatjuk a 
könyvtári tagok sorába a kicsiket és szüleiket. 
A standunkhoz látogatóknak a helyszínen alkal-
muk nyílik a kölcsönzésre, beiratkozásra. Velük 
a kölcsönzési idő lejártakor már a könyvtárban 
találkozunk újra.

Ózdon minden évben gazdag a szabadtéri 
programkínálat, melynek könyvtárunk minden-

kor aktív résztvevője. A május végi Jazz-pará-
dén, a témához illő módon, népi zajkeltő eszkö-
zök készítésével és népi játékkoszorúval tesszük 
vonzóbbá a kitelepült könyvtári egységünket. 
A legutóbbi Gyermeknapon Bogyó és Babóca 
mesefiguráival igyekeztünk a kicsik figyelmét 
magunkra vonni. A Sörfesztiválon mókás állatfi-
gurákat utánzó söralátéteket barkácsolunk, mi-
közben az apukák vidám nyelvtörő versenyen 
bizonyíthatják ügyességüket.

Az Ünnepi Könyvhéten Ózd legforgalmasabb 
pontján, a Városház téren mindig igazi könyv-
forgatag várja az érdeklődőket. A felállított 
könyvsátrakban helyi és Ózdról elszármazott 
írók (például Kálnay Adél) és az olvasók ked-
vencei (például Maros Edit, Lőrincz L. László, 
Benina) dedikálnak. Mindeközben a színpadon 
egymást váltva mutatkoznak be helyi tánccso-
portok és zenekarok.

Az ifjúsági korosztályt és a továbbtanulni 
vágyó fiatalokat Pontváró bulira várjuk min-
den nyáron a könyvtár előtti téren. Ilyenkor 
vállalkozó kedvű fiatalok rapvetélkedésével és 
bemutatkozni vágyó együttesek fellépésével 
közösen múlatjuk az időt, vidám fesztiválhan-
gulatot teremtve a felvételi ponthatárok kihir-
detéséig.

A szabadtéri programok közönsége mindig 
örömmel fogadja jelenlétünket. Időről időre új 
könyvbarátokra lelünk, új olvasókkal gyarapszik 
könyvtárunk.

Császár Éva
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az én könyvTáram
hamarosan	befejeződik	a	felkészülési	szakasz,	így	érdemes	összefoglalni	a	Múzeumi	és	
könyvtári	fejlesztések	mindenkinek	(Efop-3.3.3-VEKop/16-2016-00001)	projekt	könyvtári	
fejlesztési	céljait.

2017. február 1-jén indult útjára a  program, 
amelyet a konzorciumvezető Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum (SZNM) és a Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár (FSZEK) mint felkért konzorciumi 
partner közösen valósít meg bruttó kétmilliárd 
forintos keretösszegből, ágazatonként 1-1 mil-
liárd forintból gazdálkodva. E kiemelt fejleszté-
si program 36 hónap alatt – 2020. január 31-ig 
– valósul meg, könyvtári területen Az én könyv-
táram alcímet viseli. A program együttműkö-
dő partnere a 19 megyei könyvtár, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár, az Országos Széchényi 
Könyvtár Könyvtári Intézete, az Országos Pe-
dagógiai Könyvtár és Múzeum, a Könyvtáros-
tanárok Egyesülete, a Magyar Olvasástársaság, 
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség.

A projekt szakterületi célja – illeszkedve a ko-
rábbi TÁMOP, illetve az új EFOP pályázatokhoz 
– a könyvtárak és a közoktatás közötti kapcsolat 
erősítése. A program keretében a köznevelés 
hatékonyságát és eredményességét szolgáló új 
típusú kompetencia- és készségfejlesztő, tanu-
lást támogató szolgáltatások fejlesztése valósul 
meg. Az én könyvtáram projekt új programok ki-
dolgozásával, jó gyakorlatok megismertetésével 
kíván hozzájárulni a korszerű könyvtári szolgálta-
tás és szemlélet erősítéséhez. Kiemelt szempont 
a hátrányos helyzetűek bevonása, a végzettség 
nélküli korai iskolaelhagyók számának csökken-
tése, az esélyegyenlőség biztosítása.

MódszErtAni fEjlEsztés,  
MintAProgrAMok

Az olvasásfejlesztés, szövegértés, könyvtár-
használat-információkeresés és digitális kom-
petencia fejlesztési irányhoz kapcsolódva 2017 
májusában szakmai műhelyek jöttek létre. Ezek 
feladata – többek között – az adott fejlesztési 
irány trendjeinek feltérképezése, új módszer-
tan kidolgozása, közreműködés az új mód-
szertanokra épülő képzési tematikák kidolgo-
zásában, módszertani tanulmányok megírása, 
közreműködés a közvélemény-kutatás előkészí-

tésében, szakirodalmi adatbázis létrehozása. 
Az alábbi szakemberek kiválasztására az 
együttműködő partnerek javaslatai alap-
ján került sor: dr. Béres Judit, Borostyányi 

Gézáné, Csépányi Zoltán, dr. Csík Tibor, dr. 
Dömsödy Andrea, Eszenyiné dr. Borbély Má-
ria, dr. Gombos Péter, Jávorka Brigitta, dr. Ju-
hász Valéria, Kiss Gábor, Márföldi István, Mé-
száros Eszter, Németh Szilvia, Pataki Marianna, 
Péterfi Rita, Simon Krisztina, dr. Steklács János, 
dr. Tóth Máté, Tóth Viktória, dr. Varga Katalin.

A projekt keretében 2017-ben és 2019-ben 
országos közvélemény-kutatások valósulnak 
meg. Témájuk a lakosság olvasási és könyv-
tárhasználati szokásai, valamint a mindennapi 
tájékozódáshoz használt információforrása-
ik, a bennük élő könyvtár- és könyvtároskép. 
A Psyma Hungary Kft. 2017 őszi adatfelvétele 
alapján dr. Tóth Máté, a Könyvtári Intézet szak-
értője készíti elemző tanulmányát. 2017 no-
vemberében valósult meg a pedagógusok és a 
könyvtári szakemberek digitális írástudásának 
online felmérése Eszenyiné dr. Borbély Mária 
szakértő bevonásával. Németh Szilvia készít 
összehasonlító, elemző tanulmányt a magyar 
diákok szövegértési kompetenciáiról nemzet-
közi összehasonlításban (PISA, PIRLS), vizsgál-
va a kapcsolódó hazai könyvtári statisztikából 
kirajzolódó trendeket is. A különböző kutatási 
eredmények 2018. január 17-én, szakmai kon-
ferencia keretében kerülnek bemutatásra.

A hazai könyvtárak köznevelést segítő te-
vékenységéből mintegy 340 jó gyakorla-
tot gyűjtöttünk össze 2017 nyarán a megyei 
könyvtárak segítő közreműködésével. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében a jó gyakorlat 
űrlapjai a megyei kapcsolattartókon keresztül 
összesen 300 könyvtárba jutottak el, melyből 
1 megyei, 25 városi, 13 községi és 261 KSZR-es 
könyvtár. A felhívásra a megyéből összesen 30 
jó gyakorlat érkezett Bőcs, Cigánd, Cserépfalu, 
Edelény, Golop, Gömörszőlős, Kazincbarcika, 
Mezőkeresztes, Miskolc, Ózd, Putnok, Sárospa-
tak, Szikszó, Tiszaújváros, Tiszavalk könyvtárá-
ból, a legtöbb a megyeszékhelyről. A szakértők 

rEfErátuM
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által javasolt jó gyakorlatok – az ötletgazdák 
bevonásával – mintaprogram-fejlesztésbe ke-
rülnek be. A jó gyakorlatok minősítése, értéke-
lése folyamatban van. A fejlesztési irányokhoz 
kapcsolódva összesen 90 mintaprogram valósul 
meg, melyeket a következő két évben próbá-
lunk ki, megyénként 4-6 programmal számol-
va, 2000 diák bevonásával. A projekt keretében 
módszertani kiadványsorozat is megjelenik.

országos szAktAnácsAdói  
hálózAt MűködtEtésE

A projekt egyik alapvető célja országos könyvtá-
ri szaktanácsadói hálózat kialakítása és működ-
tetése, megyénként két szakemberrel. A szak-
tanácsadókat a megyei könyvtárakkal kötött 
megállapodások alapján a megyei igazgatók 
jelölték, meghatározott kritériumok alapján. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Bokrosné 
Stramszky Piroska és Varga Gábor tagja a szak-
tanácsadói hálózatnak, 2017. augusztus 1-jétől 
2020. január 31-ig látják el feladataikat. Fi-
gyelemmel kísérik és segítik a mintaprojektek 
megvalósulását, támogatják a pedagógusok 
érzékenyítését célzó könyvtári kezdeményezé-
seket, koordinálják a területi szakmai műhe-
lyek tevékenységét, közvetítik a módszertani 
fejlesztéseket. Felmérik a megyében jelentkező 
igényeket és programokat szerveznek. Orszá-
gosan összesen 80 program szervezése valósul 
meg a projekt időtartama alatt. 

képzések

A projekt keretében a budapesti Közraktár ut-
cában létrehozott és 2017 decemberében át-
adandó Oktatóközpont ad helyet a képzések-
nek. A Felkészülés a könyvtári szaktanácsadói 
feladatokra című, 30 órás képzés a szaktanács-
adói hálózat tagjainak részvételével valósul 
meg 2018 januárjában. Számukra szerveződik 
a Projektkommunikáció, eredménykommuni-
káció című 30 órás képzés is. A könyvtárosok 
szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgál-
tatások megvalósításában (60 órás, ebből 15 
e-learning) a módszertani fejlesztés eredmé-
nyein alapul majd, 300 fő könyvtáros és a szak-
tanácsadói hálózat 40 tagjának részvételével. A 
Hatékony kommunikáció a közgyűjtemények-
ben (60 órás) képzés 100 fő közgyűjteményi 
dolgozó részvételét teszi lehetővé.

koMMunikációs tEvékEnység

A www.azenkonyvtaram.hu címen elérhető új 
honlap egyszerre funkcionál majd szakmai in-
formációs portálként, ad teret a lakossági in-
teraktivitásnak és tölti be médiacenter funkci-
óját, illetve szolgál képzési felületként. A portál 
fejlesztését 2017 novemberétől a kapcsolódó 
közbeszerzési eljáráson nyertes Monguz Kft. 
valósítja meg. A fejlesztés megvalósításáig  az 
FSZEK honlapján, illetve a facebook.com/azen-
konyvtaram címen érhetők el a projekttel kap-
csolatos információk.

A projekt keretében 2019 elejétől nagyszabá-
sú országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő 
médiakampány is megvalósul.

Megtisztelő lehetőség volt, hogy programunk 
kiállítóstanddal és előadással mutatkozhatott 
be a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 49. 
Vándorgyűlésén, Miskolcon.

Farkas Ferenc

rEfErátuM
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A sárosPAtAki rEforMátus kollégiuM 
tudoMányos gyűjtEMényEi nAgykönyvtárA
A	nagykönyvtár	története	1531-ig,	a	Református	Kollégium	megalapításáig	nyúlik	visz-
sza	és	mind	a	mai	napig	élő,	a	kutatók	és	olvasók	számára	nyilvános	gyűjtemény,	amely	
több	részleget	foglal	magába:	könyvtárat,	levéltárat,	múzeumot	és	adattárat.

Az iskolának valószínűleg a 
kezdetektől volt könyvtára, az 
1660-as években a Rákóczi fe-
jedelmi család adományának 
köszönhetően a Kárpát-me-
dence akkori legnagyobb 
könyvgyűjteménye volt. Az el-
lenreformáció idején szinte a 
teljes könyvtár szétszóródott, 
de a 18. századtól kezdve a 
folyamatos könyvgyarapodás-
nak köszönhetően mára mint-
egy 600 ezer könyvvel és több 
tízezer további gyűjteményi 
egységgel (levéltári iratok, 
kéziratok, folyóiratok, térké-
pek, kották, iskolai értesítők, 
gyászjelentések, diafilmek, 
hanglemezek, elektronikus 
dokumentumok, fényképek, 
múzeumi gyűjtemény) ren-
delkezik.

Könyvtárunk legértékesebb részét képezi 
muzeális  könyvállományunk, több százezer régi 
könyvvel, melyek között 7 kódex, 18 kódextö-
redék vagy kódexbe kötött könyv, 33 ősnyom-
tatvány és több mint kétezer régi magyar könyv 
található, közöttük számos ritkasággal, unikum-
mal!

Könyvtárunk gyűjtőköre elsősorban a vallás 
és vallástudomány, de folyamatosan bővül a 
zempléni helyismereti irodalom, a könyvtártu-
domány, a filozófia, a történet-, társadalom- és 
irodalomtudomány, a nyelvészet, a néprajz, 
a pedagógia, a művészetek, az általános és 
szaklexikonok, kézikönyvek köteteivel, illetve 
az adományok és hagyatékok révén szépiro-
dalommal is. Szoros kapcsolatban állunk a Re-
formátus Gimnázium és a Teológiai Akadémia 
könyvtárával, a két intézmény hallgatói térí-
tésmentesen vehetik igénybe a könyvtár szol-
gáltatásait. Évente több száz olvasó és kutató 

mellett több tízezer látogató 
tekinti meg az eredeti állapo-
tában látható klasszicista te-
remkönyvtárunkat, valamint 
a múzeum iskolatörténeti ki-
állításait. A könyvtár emellett 
több kulturális és irodalmi 
programot is szervez.

A kutatók és olvasók hasz-
nálhatják a betűrendes cé-
dulakatalógust, a szakkataló-
gust, a régi magyar könyvek, 
iskolai értesítők, térképek, az 
egyházi folyóiratok cikkeinek 
ETO szerint rendezett kataló-
gusait, a népdal- és az elekt-
ronikus katalógust. 2012-ben 
könyvtárunk a HunTéka integ-
rált könyvtári rendszerre tért 
át, a folyamatos feldolgozás-
nak köszönhetően az e-kata-
lógusban mintegy 220 ezer 

dokumentum adatai érhetők el.
2013–2014-ben a klasszicista teremkönyvtár 

állami támogatás segítségével az eredeti ter-
vek alapján teljesen megújulhatott. 2013 és 
2015 között pályázati forrásból, rekordrögzítő 
munkatársak alkalmazásával, több mint 100 
ezer tétellel bővült az e-katalógusban találha-
tó rekordok száma. 2014–2015-ben a könyvtár 
1986-ban épült Repozitórium nevű épületében 
raktárfejlesztésre is sor került, a korábbi fix 
polcrendszert tömör raktári rendszerré alakí-
tottuk át, amellyel a raktári kapacitásunk 30%-
kal bővült.

Éves állománygyarapodásunk mértéke a fel-
ajánlott adományok és hagyatékok számától 
függően évi 2000 és 15 ezer kötet között mo-
zog. Az elmúlt két-három évben csak adomá-
nyok és hagyatékok révén több mint 10 ezer 
könyvvel bővült könyvállományunk.

Éger Gábor

graduále



17A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok lapja

2017. decemberEx libris

„lélEkbEn Mindig inforMAtikusnAk érzEM 
magam”
Kettő	díjat	vehetett	át	idén	burmeister	Erzsébet,	a	MAtARKA	megálmodója	és	működte-
tője,	a	Miskolci	Egyetem	Könyvtár,	levéltár,	Múzeum	főkönyvtárosa,	volt	főigazgatója.	A	
Könyvtárügyért	díjat	az	informatikai	és	Könyvtári	szövetségtől,	a	szinnyei	József-díjat	
személyesen	balog	zoltán	minisztertől	kapta	a	magyar	könyvtárügyben	nyújtott	több	
évtizedes	kiemelkedő	teljesítményéért.

– Hogyan és mikor lettél miskolci 
könyvtáros?

– Sokan végeztünk Debrecenben 
matematikusként, de többségünk 
informatikus lett. Ezután kikerül-
tem az NDK-ba, férjhez mentem 
és Fortranban programoz-
tam. 1987-ben hazajöttünk. 
Unokatestvérem itt dolgo-
zott, a miskolci, akkor még 
 Nehézipari Műszaki Egye-
temen. Tőle tudtam meg, 
hogy üresedés van a könyv-
tárban. Harminc éve, 1987. 
szeptember 14-én kezdtem 
el itt dolgozni tájékoztató 
könyvtárosként.

– Hogyan működött akko-
riban az online irodalomku-
tatás?

– Egy terminál volt itt a 
könyvtárban. Ezzel amerikai 
szolgáltatóközpontokat (Di-
alog, Orbit, STN) értünk el. 
Az irodalomkutatás abból 
állt, hogy össze kellett állítani 
angol nyelven keresőkérdé-
seket, és azokat adatátviteli 
vonalon eljuttatni a szolgál-
tatóközpontok számítógépe-
ire. Az eredmények a nyom-
tatóra jöttek. Körülményes 
és költséges eljárás volt! Egy-
részt fizetni kellett a vonalhasználati 
díjat a postának, másrészt az adat-
bázisok használati díját. Egy-egy 
keresés költsége a használt adatbá-
zisok számával és a keresés időtarta-
mával egyenes arányban nőtt. Fizet-
ni kellett még a találatokért, vagyis a 
kinyomtatott vagy a postán elkülde-
tett rekordokért.

– Ki inspirált pályádon?
– Egy angol nyelvtanfolyamon 

ismerkedtem meg Drótos Lacival. 
Kilenc évig dolgoztunk együtt. Na-
gyon jó munkakapcsolatban vol-
tunk. Sok ösztönzést kaptam tőle.

– Honnan jött a MATARKA ötlete? 
Olvasói igény motivált a létrehozá-
sában?

– Konkrét igény nem merült fel. 
Drótos Lacival beszéltünk arról, 
hogy erre lehet, hogy igény len-
ne. Műszaki könyvtár voltunk, így 
2001-ben 15 műszaki folyóirat 10 
évre visszamenőleges feldolgozá-

sát pályáztam meg. Egymillió fo-
rintot nyertünk. 2002-ben indul-
tunk, aztán fokozatosan egyre több 
könyvtár, munkatárs és szerkesz-
tőség csatlakozott hozzánk. A MA-
TARKA – magyar folyóiratok tarta-

lomjegyzékeinek kereshető, 
térítésmentesen elérhető 
adatbázisa – így magától 
nőtt, önkéntesen. Az idei 
vándorgyűlésen voltunk 15 
évesek.

– Hogyan képzeled el a 
MATARKA jövőjét? Milyen 
további terveid vannak?

– Ez attól függ, hogy Espán 
Edina kolléganőm, aki a MA-
TARKA üzemeltetésében, 
menedzselésében szakmai 
utódom lesz, hogyan tudja a 
tevékenységeket megtanul-
ni, meddig kell nekem még 
segítenem. Ami biztos, hogy 
egy ideig a MATARKA egye-
sületet vezetem. Hobbiként 
azt tervezem, hogy a MA-
TARKÁ-ban a szerzők közt 
rendet teszek. Nagyon sze-
retek ezzel foglalkozni. Még 
mindig programozok, kidol-
goztam egy utalórendszert.

– Most először kaptál álla-
mi díjat. Mennyire fontosak 

életedben a kitüntetések?
– Minden ember életében fonto-

sak. Természetesen nagyon örül-
tem, különösen a díjnak, magának 
a pénzösszegnek és annak a ren-
geteg gratulációnak, amit a kollé-
gáktól kaptam.

Zahuczky László
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toMPA Mihály és Miskolc
„... magamat közöttetek Miskolcon jól, sőt kellemesen találtam, szent igaz.”

Az	alábbiakban	a	Vii.	tompa	Mihály-emléknapon,	2017.	szeptember	22-én,	a	Martin-kert-
városi	tompa	Mihály	Könyvtárban	elhangzott	előadás	szerkesztett	változatát	közöljük	a	
tompa-bicentenárium	alkalmából.

A Szinva-parti kies fekvésű Miskolc 
sokat jelentett Tompa Mihálynak. 
Már diákkorában sokszor meg-
fordult a városban. Több vakációt 
töltött az Avas alatt, személyesen 
is sokan ismerték. Itt élt édesapja 
második feleségével, Bóka Julian-
nával. Itt éltek testvérei: a „csinos 
barna fiú, henteslegény” és az 
„elnyomorodott vézna teremtés, 
[aki] cirádákat és virágokat festett 
tányérokra a miskolczi porcellán-
gyárban”. Apját halálig (1863) tá-
mogatta, majd az özvegynek is se-
gítségére sietett a miskolci tűzvész 
idején, amikor leégett a háza. (…)

Tompa Mihály 1844-ben befe-
jezte tanulmányait a Sárospata-
ki Főiskolán, de záróvizsgát egyik 
tanszakon sem tett. A bejei meghí-
vás után, hogy állását elfoglalhas-
sa, előbb a lelkészi vizsgán kellett 
számot adnia tudásáról. 1846 ta-
vaszától Miskolcon, Kovács Gábor-
nál tartózkodott és készült az őszi 
nagy megmérettetésére.

Mindhárom lelkipásztori állomá-
sa – Beje, Kelemér, Hanva – alig fél-
száz kilométerre volt Miskolchoz, 
és a város mindig is vonzotta. Szü-
lei és a kiterjedt baráti kör mellett 
a háztartáshoz és a gazdálkodás-
hoz szükséges nagyobb bevásár-
lásokat is itt tudta megoldani. Sőt, 
sokszor a postai küldeményeit is 
Miskolcra kérte valamelyik isme-
rőséhez, barátjához.

E város volt akkor is és ma is a 
tiszáninneni református egyházi 
élet központja. Ez a tény hivatal-
ból is a városhoz kapcsolta. Részt 
vett az egyházkerületi közgyűlése-
ken, itt találkozott kisebb-nagyobb 
összejöveteleken kollégáival, volt 
diáktársaival. Közben kialakult egy 

szélesebb baráti kör, mely a város 
értelmiségének színe-java volt: lel-
kipásztorok, tanárok és egyéb vá-
rosi tisztségviselők, pénzügyi szak-
emberek.

Miskolchoz kötötte Lévay József 
barátsága. 1845-ben váltottak 
először levelet. 1851-től szoro-
sabb lett a kapcsolatuk és Tompa 
Mihály haláláig tartott, sőt, azon 
túl is, hiszen Lévay Szász Károly-
lyal együtt a legtöbbet tette azért, 
hogy a költő és barát emléke ele-
ven és élő maradjon. Emlékének 
Lévay több költeményt is szentelt 
(Tompa sírjánál, Tompa szobránál, 
Ők hárman, Tompa emléke, Gyá-
szoló poharak). (…)

Az 1850-es évek közepére Lévay 
József és köre Tompának a legked-
vesebb társasága lett. E kör tagjai, 
hol az egyik, hol a másik tanár-
családnál, hol az Avas valamelyik 
pincéjében gyűltek össze. Tompa 
Mihály mindenkor kedves vendég 
volt a köri összejöveteleken kívül is. 
Feleségével együtt többször meg-
látogatta a tanárcsaládokat, ahol 

mindketten szívesen látott vendé-
gek voltak. Szinte minden miskolci 
látogatásakor hosszabb-rövidebb 
időt töltött Bende Lászlóéknál.

Tompa Mihály lelke volt a társa-
ságnak, ilyenkor megfeledkezett a 
napi gondjairól, betegségéről. Fel-
szabadultan anekdotázott. Lévay 
így emlékszik rá: „Annyi adomát, 
oly mulatságosan, annyi humorral 
elbeszélni senkitől sem hallottam. 
Feje egy anekdota-gyüjtemény, 
előadása egy komikus színész ne-
vettető természetes játéka volt.” 
A jókedvű társaságban ontotta az 
anekdotákat, a jó bort szerette, so-
hasem volt mámoros. Így inkább 
tréfának tekinthetjük, amit Lé-
vaynak írt: „Ha a torokfájás fenye-
get, be nem megyek Miskolcra az 
Avasért sem. Pedig jó volna, ami a 
gyomrában van, saját gyomromba 
juttatás végett [ti. Miskolcra utaz-
nia]”

Tompa és Lévay szívesen töltötte 
együtt az időt, s tett látogatásokat 
Hámorban, Hegyalján, vagy éppen 
Bánfalván, Kazinczy Gáboréknál. 

Imolay lenkey István
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Lévay József: Gyászoló poharak 
című költeményében állít emlé-
ket a baráti körnek s benne Tompa 
Mihálynak. (…) Tóth László taka-
rékpénztári hivatalnok és felesé-
ge, Csernák Judit vendégszerető 
házuknál sokszor vendégül látták 
a kör tagjait. Egy alkalommal 12 
olyan pohárral terítettek, melyek-
re rámetszették a tulajdonosának 
nevét. (…) Lévay szerint ritkán vol-
tak mindnyájan egy asztalnál, de 
akik összejöttek, azok a nevükre 
szóló pohárból ittak. (…) A poha-
rak tulajdonosai lassan áteveztek 
a „csöndes révpartra”. (…) „A gyá-
szoló poharak Wallentínyi Dezső 
közvetítésével 1917-ben kerültek 
a mai Gömör-Kishonti Múzeumba 
[Rimaszombat], s jelenleg annak 
állandó kiállításán tekinthetők 
meg...”

Tompa Mihályt Miskolchoz 
nyomdászok is kötötték: Deutsch 
Dávid, Fraenkel, később Ferenczi 
Bernát és Heilprin Mihály. Náluk 
1852-ben, 1855-ben, 1859-ben 
1867-ben jelentek meg írásai. (…)

1859-ben Kazinczy Ferenc szüle-

tésének 100. évfordulójára – ek-
korra már enyhült valamelyest, 
legalábbis az irodalom vonatkozá-
sában, a Habsburg-ház országunk-
ra nehezedő nyomása – az Akadé-
mia Kazinczyt dicsőítő ódára írt ki 
pályázatot. Tompa Mihály megírta 
kitűnő ódáját, melyet az Arany Já-
nos, Lukács Móric, Székács József 
összetételű bizottság egyhangúlag 
a kitűzött 50 arany jutalomra ér-
demesített. Ezt az ódát több ha-
zai rendezvényen is előadták, így 
a miskolci Kazinczy-ünnepélyen 
1859. október 7-én, melyen jelen 
volt a költő is. (…) 

Nemcsak Tompa Mihály ragasz-
kodott Miskolchoz, és miskolci ba-
rátaihoz, hanem a város is hozzá. 
Ennek egyik jele, hogy utcát ne-
veztek el róla. A másik, hogy 1921. 
június 5-én a Lévay Közművelődé-
si Egyesület és a Miskolci Szemle 
kultúrmissziója keretében emlék-
táblával jelöltek meg kilenc iroda-
lomtörténeti nevezetességű házat 
(Tompa, Déryné, Jókai, Móra, Kaff-
ka, Dayka, Lévay, Tárkányi, Vadnai), 
és ültettek 9 emlékfát az Avason.

Balázs Győző (1893–1973) 1929-
ben megalapította a Tompa Mi-
hály Társas Kört. Nem hitbuzgal-
mi, hanem az egyházhoz lazábban 
kapcsolódó értelmiségi kulturális 
egyesület volt ez, mely református 
öntudat ápolását tűzte zászlajára, 
irodalmi esteket, felolvasásokat, 
színházi előadásokat tartottak. A 
kör neve 1947-ben (...) Tompa Mi-
hály Társaság lett, de 1950-ben fel-
oszlatták.

Tompa Mihály nevét 1960-
ban vette fel a Martin-kertvárosi 
könyvtár. 1988-ban Miskolc városa 
a Népkert szoborsétányán állította 
fel a költő szobrát, Kiss Sunyi István 
alkotását, amely ma a Martin-kert-
városi könyvtár előtt látható.(…)

Tompa Mihály és Miskolc, illetve 
a miskolci emberek több évtizedes 
kapcsolatát legjobban jellemzi az 
élete vége felé közeledő költő azon 
sora, amelyet Lévay Józsefhez írt: 
„... magamat közöttetek Miskol-
con jól, sőt kellemesen találtam, 
szent igaz.”

Imolay Lenkey István
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EsPán EdinA – MkE EMlékérEM
Szívesen osztok meg a Facebook-oldalamon olyan 
történéseket, melyek hallatán büszkeség tölt el, és 
őszintén arra gondolok, hogy mások is velem együtt 
örülnek majd. Ezzel az érzéssel írtam a hírfolyamra 
néhány mondatot arról, hogy a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete 49. Vándorgyűlésén, Miskolcon, MKE 
Emlékérem elismerésben részesült 
Espán Edina, a Borsod Megyei Szer-
vezet titkára. E sorok írója számára 
barát és munkatárs. Elfogulatlan-
ságra vállalkozni így lehetetlenség, 
de azért törekszem rá. 

Espán Edina a Miskolci Egye-
tem Könyvtár, Levéltár, Múzeum 
főkönyvtárosa 1997-ben szerzett 
okleveles matematika tanári és 
informatikus könyvtáros, majd 
1998-ban szociológus diplomát 
Debrecenben, a Kossuth Lajos Tu-
dományegyetemen. 1997 őszétől 
már a Miskolci Egyetem Könyvtárá-
ban dolgozik. Kezdetben mint feldolgozó könyvtáros, 
majd a Huntéka könyvtári rendszer és az egyetemi 
repozitórium (MIDRA) rendszergazdája volt. Munka-
körében folyamatosan keresi és alkalmazza a korsze-
rű infokommunikációs megoldásokat. 

Ennek és kompetenciájának köszönhetően bízták meg 
2016-tól az e-Learning Centrum munkájának irányításá-
val. Az új szakterületén feladatai közé tartozik a Moodle 
e-Learninges keretrendszer rendszergazdai munkája, a 
felhasználók támogatása, oktatói konzultációk tartása és 
módszertani feladatok, valamint a Moodle Tudástár fo-

lyamatos fejlesztése is. 1992-től tagja 
a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
nek, 2010-től a Borsod Megyei Szer-
vezet vezetőségi tagja, majd titkára. 

Edinát e sorok írója is az egyesületi 
munka által ismerte meg 2010-ben. 
A kitűnő kapcsolatteremtő és kom-
munikációs képességgel rendelkező 
fiatal könyvtáros még ebben az év-
ben vezetőségi tag, majd a megyei 
szervezet titkára lett. Munkáját azóta 
is nagy lelkesültséggel és önzetlenül 
látja el és fáradhatatlanul szervezi a 
megyei szervezet programjait, tag-
nyilvántartását, közösségi oldalait és 

koordinálja belső kommunikációját. A Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete Miskolcon 2017. július 5–7-ig megren-
dezett 49. vándorgyűlésének egyik fő szervezője, irányí-
tója és nélkülözhetetlen munkatársa volt. 

Gulyás Lászlóné

rEgdon lászlóné – Pro bibliothEcA díj
Regdon Lászlóné 2017. október 12-én, Ózdon, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok tizenket-
tedik találkozóján a megye könyvtáro-
sainak legmagasabb elismerését, a Pro 
Bibliotheca díjat vette át. 

Regdon Lászlóné Léh község ma is aktív 
könyvtárosa több mint negyven éve. Már 
általános iskolás korában is előszeretettel 
használta az akkor még az iskolában ta-
lálható könyvtárat, mely egy szekrényben 
volt elhelyezve. „Otthon megbetűztem, 
megszámoztam a könyveimet. Fogal-
mam nem volt róla, mit jelentenek, de 
nagyon tetszett a betű-szám kombiná-
ció” – mesélte, milyen hatással volt ez rá. 

Matematika-kémia szakos pedagó-
gusként és könyvtárosként igazi moz-
gatója, alakítója a település közösségi 
életének. Szervezi a programokat, egy-
mást érik a rendezvények, író-olvasó 
találkozók, bábelőadások. Kézműves foglalkozást 
szinte minden nyitvatartási napon tart. Rendszeresek 

a számítástechnikai tanfolyamok nemcsak gyerekek-
nek, hanem időseknek, hátrányos helyzetűeknek, ál-

láskeresőknek is. 
Nyitott a változásokra, szívesen kap-

csolódik új kezdeményezésekhez, így a 
KönyvtárMozi projekthez is, megszólítva a 
gyermekektől az idősekig minden korosz-
tályt. Mivel a könyvtár az egyetlen közös-
ségi hely a településen, havi rendszeres-
séggel invitálja a látogatókat a vetítésekre 
és az ahhoz kapcsolódó beszélgetésekre. 

Léh község önkormányzata és lakókö-
zössége Éva néni iránt érzett tiszteletét 
mi sem mutatja jobban, minthogy 2000-
ben, a millenniumi zászló átadásakor őt 
választotta zászlóanyának, 2016-ban 
pedig a település életében először ré-
szére adományozott díszpolgári címet. 
Ezzel, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár által 2015-ben alapított 

díjjal a könyvtáros közösség is kifejezte elismerését 
és köszönetét.                                        Szarvas Beatrix

Espán Edina

Regdon lászlóné
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csAk tisztA forrásból!
A	tiszta	víz	éltető.	A	hiteles	információ	érték.	Ezért	is	lett	az	országos	Könyvtári	napok	
(oKn)	ez	évi	mottója	az,	hogy	Csak	tiszta	forrásból!	Az	oKn	keretében	október	2–8.	
között	ismét	áradtak	a	könyvtári	programok	Miskolcon	és	szerte	a	megyében.

Tükör

Csak tiszta forrásból – ez volt mottója az idei, október 
2–8. között zajló Országos Könyvtári Napok esemény-
sorozatának. 

vizEs és könyvEs „bEAvAtások”

A gondolat átvitt értelmű és konkrét jelentése köré is 
szervezett programokat a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár. Így több, vízzel kapcsolatos téma is 
előkerült az egy hét alatt – a mondókák, mesék is ekö-
ré szerveződtek a foglalkozásokon, vízi állatok készül-
tek a kézműveskedések során, és még a Miskolci Érté-
kek Kódexében is csak azok a lapok maradtak, amiket 
valamilyen módon kapcsolatba lehet hozni a vízzel.

„Vizes” program volt Üszögh Lajosnak, a Bükki Víz 
Közalapítvány elnökének előadása. „Jarvis őrnagy” arra 
kereste a választ, hogy miért pazaroljuk azt, amiben szű-
kölködünk? Az előadás után Miskolc környéki források 
vize került a poharakba, hogy egy közös koccintással is 
felhívják a figyelmet: becsüljük meg értékeinket, ami 
nélkül nincs élet – jelesül az ivóvizet és a tudást. 

Természetesen ugyanilyen fontos az információ tiszta-
sága, a bartóki értelemben vett hagyomány, a jó könyv-
választás és a családok – könyvtár felé támasztott – igé-
nyeinek kielégítése. E mezsgyén szerveződött Vig Balázs 
gyermekíró Három bajusz gazdát keres című mesedél-
utánja. Az élvezetes találkozó végére minden gyermek 
megtalálta a maga „bajuszát”. A fiatalokat ebben az év-
ben is segíti könyvtárunk, hogy megmutassák kreativi-

tásukat, és sikeresen szerepeljenek a Nagy Könyves Be-
avatás című, országos olvasásnépszerűsítő versenyen.

Az Országos Könyvtári Napok zárórendezvénye a 
Könyves Vasárnap volt. E különleges napon a könyv-
tár munkatársai díjazták a legidősebb és legifjabb 
olvasót, a legszorgalmasabb testvérpárt, kihirdették 
és megkoronázták az olvasók királyát és királynőjét. 
És egy igazi családi nap várta – programáradattal – a 
látogatókat. Volt családi műveltségi vetélkedő, óriás 
betűkirakó, játszóház a Fügedi Márta Népművészeti 
Egyesület tagjaival, zenélt a Katáng együttes és állati 
kalandokban is részt vehettek a jelenlévők. A progra-
mok végén egy hatalmas torta csillapította az olva-
sásra és játékra is éhes közönséget. 

A programok mellett fontos, hogy ezekben a na-
pokban sokféle kedvezményt is kínáltunk az újonnan 
beiratkozóknak, a tagságot megújítóknak vagy a ké-
sedelembe esőknek.

Könyves Vasárnap
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Egészség, hAgyoMány, 
izgAlMAs történEtEk

Az idei Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozatába bevontuk a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szerhez csatlakozott településeket is. 
Ennek eredményeképp Borsod-Aba-
új-Zemplén megye 340 települé-
sén 423 intézmény várta változatos 
programokkal a környezetében élő-
ket. NKA pályázati forrásból – a me-
gyei könyvtár sikeres pályázatának 
köszönhetően – a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár mellett 
18 településen szerveztek színes rendezvényeket a 
könyvtárakba ellátogató felnőtteknek és gyermekek-
nek. Az eseménysorozathoz megyénk 746 rendezvény-
nyel járult hozzá.

Edelényben az „egészségforrást” nyitották ki. Dr. 
Almási Kitti klinikai szakpszichológus és Tóth Sándor 
lelkész, pszichológus tartott előadást az érdeklődők-
nek. A legnépszerűbb program Pál Feri atya előadása 
volt, melyen 180 ember hallgatta meg, hogyan lehe-
tünk egyszerre szabadok és elégedettek az életben. 
Közvetlen stílusát, izgalmas előadását a közönség 
vastapssal köszönte meg.

Encsen a Városi Könyvtár néphagyományaink ápo-
lását, bemutatását tűzte ki célul. Gyűjtést szerveztek 
olvasóik körében, a felajánlott szövött terítőket, fal-
védőket, koma- és vőfélykendőket a Népi szőtteseink 
című kiállításon mutatták be, mely nagy sikert aratott 
a közösség körében.

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi 
Könyvtárban az érdeklődők Milli és Rémi rém izgalmas 
történeteibe pillanthattak be. Megismerték a mese-
könyv születésének háttérmunkáját. Találkoztak Tajthy 
Krisztinával és Boda Lídiával, a könyv szerzőivel, Meré-
nyi Dániel Prima-díjas grafikussal, akinek a rajzai teszik 
még izgalmasabbá a két főhős – egy kislány és egy de-
nevér – történetét. Az idősebb korosztály dr. Pankucsi 
Márta jogász, szociológus Keserédes életünk – élmé-
nyek és értelmezések című előadásán vett részt.

Ózdon a Kerek Perec Egylet egy izgalmas palóc tör-
ténetet állított színpadra. A néptánc és a népi hang-
szerek segítségével repítették el a kicsiket a népmesék 
világába. Interaktív könyvbemutatón is részt vettek a 
kisiskolások. A Ringató-mesék szerzője, Gáll Viktória 
Emese látogatott el hozzájuk. A családias hangulatú 
találkozón a szerző néhány dalt is elénekelt, sőt – a 
gyerekek nagy örömére – elhozta magával Rozi nevű 
kutyáját, akiről egyik főszereplőjét, Borsit mintázta.

ózdon TalálkozTunk

Az Országos Könyvtári Napok hetén 
túl, de a rendezvénysorozat kere-
tében ismét, már tizenkettedszer 
találkoztak a megye könyvtárosai. 
Ezúttal Ózd látott vendégül minket.

A könyvtárosokat Ózd polgármes-
tere, Janiczak Dávid, Pappné Szalka 
Magdolna, az Ózdi Művelődési In-
tézmények igazgatója és természe-
tesen a házigazdák, dr. Prokai Mar-
git, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatója és Jakab 
Krisztina, az ÓMI Városi Könyvtár ve-

zetője is köszöntötte. A szakmai előadások – amelyek 
az NKA támogatásával valósultak meg – fókuszában 
a gyermekek álltak – bár az első előadás más kor-
osztályokat is érintett, hiszen Ramháb Mária, az IKSZ 
elnöke a KönyvtárMozi jövőjéről, sikerének titkáról 
beszélt. Komló-Szabó Ágnestől, a Bródy Sándor Me-
gyei és Városi Könyvtár munkatársától az E’mese vár 
programról, az élményalapú olvasásnépszerűsítésről 
hallhattunk, míg dr. Kádár Annamária a mese és élet-
mese kapcsolatáról szólt.

A hagyományoknak megfelelően a szakmai előa-
dások, a vendéglátó város kulturális intézményei-
nek megismerése mellett ekkor köszöntöttük jubi-
lánsainkat, a nyugdíjba vonulókat. Az ő nevüket a 
http://www.bazkonyvtar.hu oldalon található be-
számolóban közöltük, ugyanott képgaléria is látha-
tó! Köszönjük a szép napot minden ózdi kollégának 
és minden résztvevőnek – jövőre veletek, ha nem is 
ugyanitt, de mindenképp találkozzunk!

Miklós Katalin, Szabóné Lenkefi Ildikó,
Szarvas Beatrix

Az olvasók királya és királynője

ózdon találkoztak a megye könyvtárosai
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önfElEdt játék, krEAtivitás, sok-sok élMény
A	cikk	címe	röviden	összefoglalja	a	hahó,	könyvtár(s)ak!	című	megyei	olvasásnépszerű-
sítő	játék	idei	történetét.	Azzal	a	kiegészítéssel:	a	nyerteseknek	még	több	élmény	jutott,	
hiszen	egy	hétig	ingyen	nyaralhattak	a	balatonnál.

Tükör

Borsod-Abaúj-Zemplén 24 településéről 45 csapat ne-
vezett be a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
által idén is meghirdetett megyei olvasásnépszerűsítő já-
tékba. Két írásbeli forduló után 16 csapat került a május 
29-ei döntőbe, és közülük is a legjobban teljesítő 11 csa-
pat, tehát 44 gyermek 
utazhatott el augusz-
tus 8–15. között egy 
hétre a Balatonhoz.

A könyvtár a Hahó, 
könyvtár(s)ak! vetél-
kedőt a kistelepülése-
ken élő 3-4. osztályos 
gyermekek számára 
rendezi meg évről 
évre a Könyvtárellá-
tási Szolgáltató Rend-
szer keretében, és a 
csapatokat is a könyv-
tárak vagy az iskolák könyvtárosai készítik fel. Méghozzá 
olyan sikerrel, hogy Balázs Ágnes író, színész, drámapeda-
gógus, a zsűri elnöke külön gratulált és tapsot kért nekik! 

A döntőt két írásbeli forduló előzte meg, amelyek kre-
atív feladataihoz Csukás István, Bálint Ágnes és Szabó 

Magda egy-egy írásából is meg kellett ismerni részle-
teket. A Lufi és Szamócát pedig végig el kellett olvasni, 
ugyanis a döntő beugró feladataként egy rövid jelenetet 
kellett előadni saját jelmezekkel és kellékekkel Balázs Ág-
nesnek ebből a művéből. A döntő napján az is kiderült, 

hogy ezek a gyerekek 
nemcsak szeretnek, 
de tudnak is olvasni a 
szó teljes értelmében: 
nyitottak, és értőn dol-
gozzák fel magukban a 
történetet.

Természetesen a ba-
latoni tábor sem csak a 
fürdőzésről szólt, töb-
bek között keszthelyi 
és nagyvázsonyi kirán-
dulás, Csernik Szende 

székely lábbábművész 
előadása is színesítette. Olyannyira, hogy az egyik tá-
borozó a végén így fogalmazott: „Ebben az egy hétben 
minden perc boldogan és csodálatosan telt.”

Csörnök M.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár évek 
óta folytat iskolarendszeren kívüli szakképzést se-
gédkönyvtáros OKJ-s képzés formájában. 2013-tól, 
amikor a KSZR ellátás a megyei könyvtárak kötelező 
állami feladata lett, a szolgáltatóhelyek munkatársai 
közül egyre többen jelentkeztek erre a felső-közép-
fokú tanfolyamra. A megye nagysága és a fluktuáció 
miatt azonban folyamatosan új igények is megjelen-
tek, amelyek a segédkönyvtáros képzésnél rövidebb 
időtartamú csoportos továbbképzésre irányultak. 

Közös érdekünk, hogy minden szolgáltatóhelyen 
olyan személyek végezzék a feladataikat, akik szak-
szerűen el tudják azt látni. Ezért állítottuk össze egy 
alapfokú tanfolyam tematikáját, és a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár munkatársainak be-
vonásával megszerveztük azt. 

Az első tanfolyamra november 7-én és 14-én került 
sor. A két nap alatt a szolgáltatóhelyek működését 

meghatározó jogszabályok ismertetésén túl a követ-
kező témákat érintettük: kölcsönzés, könyvtárközi 
kölcsönzés, állománygondozás, példányadatozás, új 
dokumentumok fogadása, helyismereti dokumentu-
mok, elektronikus könyvtár, adatbázisok, katalógus-
használat, megyei portál, kölcsönzési adminisztráció, 
statisztikai adatszolgáltatás, valamint KönyvtárMozi 
és egyéb technikai kérdések. A tanfolyam végén ta-
núsítványt adtunk át a résztvevőknek. 

A befejezést követően elégedettségmérést is vé-
geztünk online módon, melyből az szűrhető le, hogy 
nagy igény mutatkozik a kistelepüléseken dolgozók 
részéről a képzés, továbbképzés iránt. Terveink sze-
rint folytatjuk az alapképzést, és tekintettel a megye 
nagy kiterjedésére és az utazási nehézségekre, sze-
retnénk egy-egy térségbe is kihelyezni azt.

Bokrosné Stramszky Piroska

szAkMAi ProgrAM, újszErű kéPzés:  
AlAPfokú könyvtárosi isMErEtEk

csernik Szende mesél a táborlakóknak
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ArAny-EMlékév – változAtosAn
nagyszalontán,	március	2-án	kezdődött	el	hivatalosan	az	Arany	János	születésének	
200.	évfordulója	alkalmából	meghirdetett	Arany-emlékév.	Méltó	megünnepléséhez	könyv-
táraink	változatos	programokkal	járultak	hozzá,	hogy	a	sokféle	forma	sok	különböző	
korú	és	érdeklődésű	emberrel	fedeztesse	fel	újra	a	költő	„aranybecsű”	szavait.

Az országos rendezvénysorozat kezdetének (és Arany 
születésnapjának) előestéjén, március 1-jén a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épü-
letében mutatták be a Gömörország Regionális Kultu-
rális Egyesület gondozásában megjelent „Emléke sír 
a lanton még” – Három évszázad melodrámái Arany 
János balladáira című CD-t. (Az egyesülettel folyama-
tos a kapcsolatunk, így például az előző, kortárs ver-
ses CD-jük bemutatóját is nálunk tartották.) 

A Gyermekkönyvtár Legkedvesebb Arany János-köl-
teményem címmel megyei szintű rajzpályázatot hirde-
tett az általános iskolák 3–8. osztályos tanulói számá-
ra. A felhívásra több mint négyszáz pályamű érkezett 
a megye negyvenhat oktatási intézményéből. A leg-
szebb, legkreatívabb rajzok készítői a magyar költészet 
napján vették át díjaikat, emléklapjaikat. A kiállítást dr. 
Kiss János, Miskolc alpolgármestere nyitotta meg.

A költészet napja alkalmából a Tompa Mihály Könyv-
tár idézte fel a költő életét és irodalmi munkásságát 
hagyományos ismeretterjesztő formában, vetítéssel 
egybekötött előadáson. 

Az Ünnepi Könyvhét megnyitóján viszont rend-
hagyó műfajt választottunk. A város diákszínjátszói 
(Montázs Színjátszó Műhely, Földes Diákszínpad) Ba-
lázs István versmondó, az Avas Néptáncegyüttes és a 
Fráter kórus közreműködésével megszületett megle-
petésprodukció keltette életre a Könyvtéren a Vörös 
Rébék című balladát – és az irodalmivá formált sza-
vak és gondolatok hatását, ami alól senki nem tudja 
kivonni magát.

Áldott az a bölcső címmel jelent meg Cselenyák 
Imre könyve a könyvhétre, ami a szerzői életrajzok 

között szokatlan em-
berközeliséggel kö-
veti nyomon Arany 
életének egy jelentős 
szakaszát. A szerző 
„A nemzet Aranya” 
címmel a József Attila 
Könyvtárban beszélt 
kutatásairól és köny-
véről őszi előadásain.

„Te aranyok Ara-
nya!” volt a címe az 
Országos Széchényi 
Könyvtár, valamint a 
Magyartanárok Egye-
sülete és a Magyar Olvasástársaság által meghirde-
tett szavalóversenynek, amelynek területi döntőjét 
könyvtárunk szervezte. November 13-án Nógrád, 
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, valamint 
a Felvidékről érkeztek hozzánk a tehetséges felső ta-
gozatos, középiskolás és szakiskolás diákok, összesen 
43 fiatal. Mindkét korcsoportból 3-3 diák jutott to-
vább, ők képviselték régiónkat az országos döntőn, 
az Arany János Családi Nap keretében belül, az Or-
szágos Széchényi Könyvtár dísztermében. Méghozzá 
nagy sikerrel: Tóth Norbert, a miskolci Zrínyi Ilona 
Gimnázium diákja (felkészítő tanára Végvári Roberta) 
nyerte az országos döntőt középiskolás kategóriában, 
a sajóhídvégi Rontó Zoltán pedig az általános iskolá-
sok között harmadik helyezett lett (felkészítő tanár 
Resetár Edit)!

Csernikovics Gréta

Tóth Norbert, az országos győztes
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Egy szál virág hElyEtt
Ezen a nyáron a legtöbb virágot Laki-Lukács László adta 
a könyvtárosoknak. Gyönyörű, szálanként koszorúvá 
szőtt virágokkal gyönyörködtetett mindannyiunkat azon 
a tárlaton, melyen a megyében élő alkotó könyvtárosok 
mutatkoztak be a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
49. vándorgyűlésén, Miskolcon. 

A helytörténeti kutatóként, néprajzi gyűjtőként és vá-
szonszövőként is tevékenykedő kolléga szőtteseit mu-
tatta meg, és adta át örökvirágait a könyvtárosoknak. Ő 
ugyan elkésett kicsit a megnyitóról, mert a sárospataki 
Honismereti Akadémiáról jött, de mindenképpen szere-
tett volna találkozni a könyvtárosokkal, hiszen harminc 
évig maga is könyvtárosként dolgozott. Mindig is szív-
ügye volt a könyv, a könyvtár, ahogy a szülőföld, a ha-
gyomány, a honismeret, a népművészet is. 

Szakmai munkásságának elismeréseként 2015-ben 
megkapta – a megye könyvtárosai közül elsőként – a 
Szinnyei József-díjat. Nem sokkal előtte vette át a honis-
mereti munkát jutalmazó Bél Mátyás-díjat, és 2012-ben 
műemlékvédelmi tevékenységéért a Forster Gyula-díj-
jal tüntették ki, hiszen nagyon sokat tett Észak-Borsod, a 
Bódva-völgy, illetve a Galyaság épített örökségéért.

Jelentős szerepe volt a Borsodi Tájház berendezé-
sében, a gyűjtemények összeállításában, a kiállítások 
megrendezésében. Könyvek, tanulmányok sokasága bi-
zonyítja, hogy kutatta, feldolgozta a vidék népszokásait, 
kézműves hagyományait, foglalkozott a laki szőttesek-

kel, a keresztsze-
mes vászonhímzé-
sekkel, a környék 
1848–49-es em-
lékeivel, az edelé-
nyi harangokkal, a 
varbóci reformá-
tus temető sírje-
leivel, az edelényi 
kovácsdinasztia, 
a Hodossy család 
történetével… A vidék jeles szülötteinek munkássá-
gát feldolgozó bibliográfiák mellett írt városismertetőt 
Edelényről, falutörténetet Borsodszirákról, szerkesztett 
szöveggyűjteményt Kurityán és a Szuha-völgy szénbá-
nyászatának múltjáról, a császtai Lónyayak történeté-
ről… És megírta, megszerkesztette önéletrajzi ihletésű, 
Kegyelmi kérvény című kötetét is.

A könyvtári vándorgyűlés után egy hónap sem telt el, 
amikor jött a hír, Laki-Lukács László elment… Váratlanul, 
de felkészülten érte a halál, hiszen végakaratát régen 
megfogalmazta. Kérte, a koszorúra szánt összeget adjuk 
a Nyomári Református Egyháznak. Az edelényi régi re-
formátus temetőben augusztus 9-én tartott temetésé-
re vitt virágaink régen elhervadtak. De az ő hagyatéka, 
amire nekünk kell vigyáznunk, az megmaradt: könyvek, 
gondolatok, virágok, koszorúk…                                       (fg)

irodAloM és tErMészEt közös játékA
A széphalmi Kazinczy-mauzóle-
um és a Magyar Nyelv Múzeuma 
régóta előkelő helyet foglal el a 
kulturális kirándulások térképén. 
Van azonban egy olyan viszony-
lag új, „könyves” látnivalójuk, 
amit még érdemes ajánlani, és 
jó számolni vele, ha arrafelé visz 
az utunk. Ez a széphalmi irodalmi 
herbárium.

Legtöbbünk szeret egy szép 
kertben olvasgatni. Ide még köny-
vet sem kell vinnünk magunkkal, mert a Magyar Nyelv 
Múzeumának kertjében berendezett különleges kiállítás 
a növények között az irodalmat is biztosítja. „A termé-
szet hívó szavát a legjobban, legtisztábban talán az élet 
minden apró rezdülésére figyelő művészek értik meg. 
A testet tápláló zöldségek-gyümölcsök, a szemet gyö-
nyörködtető és a szépség erejét hirdető virágok, a lelket 
megszólító fák hol magasztos-komoly, hol játékos-derűs 
gondolatokra ihlették s ihletik anyanyelvünk mestereit. 

(…) Széphalmi herbáriumunkban 
(…) e gondolatokat tesszük közzé 
táblákon, a növények mellé-kö-
zé elhelyezve.” Így fogalmazták 
meg a júniustól október végéig 
látogatható tárlat rendezői – 
Nyiri Péter és Nagy Zoltán – az 
irodalmi herbárium lényegét. 

A tárlat a Petőfi Irodalmi Mú-
zeumban 2005-ben bemutatott 
Kis magyar irodalmi herbárium 
Széphalomra „szabott” változa-

ta. És ahogy abból született egy kötet, ez év elején meg-
jelent a Széphalmi irodalmi herbárium versgyűjteménye 
is. Így nem kell növényeket lepréselnünk, ha emléket sze-
retnénk gyűjteni: Kazinczy Ferencné Török Zsófia gyógy-
növényes könyvének illusztrációival gazdagított verses-
könyvet vihetünk haza. 

Lehetne-e szebb termése Kazinczy Ferenc egykori gyü-
mölcsöskertjének?

Csörnök Mariann
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A könyvborítón tizenöt könyvbo-
rító látható: Omló bástyákon hul-
ló csillagok, A hóförgeteg lovasa, 
Csatára fel!, A rablólovag ara-
nyai, Éleskővár kincse, Vadócok a 
Bükkben, Vidróczki a nevem, Ma-
gyar királymondák, Szivárvány a 
Sajó felett, Magyar regék és mon-
dák, Szépen szálló sólyommadár,  
A Vadkörtefa királyfi, A hét orosz-

lán vára, Gyöngyhúrú citera, Vártornyok és harangok. 
A könyvek szerzője Balogh Béni. A róla szóló, most 
megjelent kötetet két könyvtáros, Bánfalvi Lászlóné 
és Hideg Ágnes írta, szerkesztette. Bánfalvi Lászlóné 
az Ózdi Városi Könyvtár munkatársa, vezetője volt, és 
az utóbbi években a helytörténettel foglalkozó férjével 
együtt kutatják és népszerűsítik Nekézseny múltját, ér-
tékeit. Hideg Ágnes a miskolci Herman Ottó Múzeum 
könyvtárosa, számtalan bibliográfia, repertórium, ku-
tatási segédlet szerkesztője. 

„A kötet összeállítói körültekintő gyűjtőmunkát vé-
geztek és sajátos módon mutatják be Nekézseny ne-

ves szülöttét. Nem hagyományos irodalomtörténeti 
munkát tartunk a kezünkben, sokkal inkább helytör-
téneti kiadványt, amelynek mind szerkezetét, mind 
a megvalósítás módját áthatja a szerzők könyvtáros 
múltja” – írja az Előszóban Venyigéné Makrányi Mar-
git, a kötet lektora, aki korábban maga is könyvtáros-
ként dolgozott. 

Balogh Béni életrajzának, munkásságának bemutatá-
sán túl kiemelten szerepelnek a kötetben a Nekézseny-
hez kötődő mondák, visszaemlékezések. A Szövegtár 
című fejezetben kaptak helyet a szülőföldről szóló val-
lomások, és egy válogatás is az író kiadatlan műveiből. 
Külön fejezet foglalkozik Balogh Béni és a könyvtárak 
kapcsolatával, a szülőhely megismerését és az olvasás 
népszerűsítését szolgáló író-olvasó találkozókkal, de 
helyet kaptak a kötetben a Balogh Béni emlékét idéző 
írások is. A szerző műveit és a róla szóló írásokat rend-
szerező, valamint könyveinek illusztrátorait bemutató 
Bibliográfia című fejezet után következnek a Képtár szí-
nes fotói. Az első kép – természetesen – egy nekézse-
nyi látkép. Mert minden itt kezdődött! 

F.G.

bAlogh béni könyvE és könyvEi
nekézseny	Község	önkormányzata	kiadásában,	a	nemzeti	Kulturális	Alap	támogatásá-
val	megjelent	a	balogh	béni	(1922–2000),	nekézseny	szülötte,	a	magyar	rege-	és	mon-
davilág	írója	című	kötet.	

Ez az eddigi legjobb Arany életrajzi regény, mert bármi-
lyen meglepő is, de egyik legismertebb és legjelentő-
sebb költőnkről mind ez idáig nem született még ilyes-
fajta biográfia. Az igen alapos kutatómunkával készült 
könyvet három évtizedes anyaggyűjtés előzte meg. A 
szerző összegyűjtött mindent, ami Arannyal kapcso-
latos. Járta a könyvtárakat, levéltárakat és antikvári-
umokat, felkereste azokat a helyszíneket, ahol Arany 
hosszabb-rövidebb ideig élt, megfordult, alkotott. 
Kutatásában az oral historyt is alkalmazta: feljegyez-
te azokat a szóhagyományokat is, amelyeket a helyiek 
emlékezetükben megőriztek. Cselenyák így egy olyan 
új, minden eddiginél teljesebb és pontosabb krono-
lógiát állít össze művében, amely szinte napról napra 
haladva, hitelesen mutatja be Arany életét.

A könyv műfaja életregény. Egy olyan élettörténet, mely 
valóságregény a korról. A személyek valósak, a karakterük 
a képzeleté. A történet 19 fejezete időrendi sorrendben 
követi az életutat. A történelmi jellegű korfestő regény 
32 évet ölel fel, Arany születésétől 1849-ig tart. A kötet 

végén Petőfi Bemhez készül Er-
délybe, felesége, gyermeke és 
dajkája pedig Nagyszalontára ér-
kezik Aranyékhoz. Így ér véget a 
szegedi Könyvmolyképző Kiadó 
puhatáblás könyvének első része.

A 430 oldalas, olvasmányos, 
jól kidolgozott elbeszélés már az 
elején rabul ejti, és végig fogva 
tartja olvasóját. Igazi remekmű! 
Archaikus nyelvezete – a szép 
magyar beszéd, mely valójában 
a szerző nagyszüleié, akik Arany nyelvét beszélték – 
azonban nehézséget jelenthet. Ebben a lapalji értelme-
zések, szómagyarázatok segítenek. A munka érdeme: 
Arany életének újfajta megismertetése.

Kötelező olvasmány azoknak, akik kíváncsiak arra, ho-
gyan telt Arany János gyerekkora, életútja, hogyan lett 
belőle a magyar irodalom egyik legnagyobb poétája.

Zahuczky László

regény aranyról
A	88.	ünnepi	könyvhétre	jelent	meg	áldott	az	a	bölcső	címmel	Cselenyák	imre	legújabb	
kötete.	Apropóját	Arany	János	születésének	200.	évfordulója	adta.
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