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PaTaKI KönyVTárI öröKségünK – a 65 éVes ZrínyI 
Ilona VárosI KönyVTár KösZönTése

Sárospatak, a több mint 800 éves város 
kulturális-történeti öröksége a megyében 
és országosan is meghatározó jelentőségű. 
Könyvtártörténeti szempontból Sárospatak 
könyvtárainak, könyvgyűjtőinek és könyveinek 
a hatása országos viszonylatban is kiemelke-
dő. A 13. században itt megalakuló domonkos 
és ferences rend már korán elkezdte a könyv-
gyűjtést, a saját bibliotéka kialakítását. 1201-
ben Patak városi kiváltságokat kapott Imre ki-
rálytól, 1207-ben itt született Árpád-házi Szent 
Erzsébet, II. Endre királyunk leánya, Zsigmond 
királytól szabad királyi városi rangot kapott 
1429-ben, Mátyás király vásártartási jogot ado-
mányozott a városnak 1460-ban.

Patakon 1521-ben már világi iskola műkö-
dött, melyben a „hét szabad művészet” tárgya-
it oktatták. 1531-ben a Perényiek itt alapították 
meg a Református Kollégiumot, a Rákóczi-csa-
lád kezdettől mecénása volt az iskolának és a 
benne működő könyvtárnak.

A könyvtáros szakma büszke lehet arra, hogy 
1621-ben I. Rákóczi György az iskola régi tör-
vényeit átdolgoztatta, köztük látott napvilágot 
a könyvtáros esküjének szövege. A könyvtáro-
sokat Patakon a legjobbak, a kitűnő tanulók, 
a „primariusok” közül választották ki. A híres 
pataki könyvtárosok rangos névsora mellett a 
könyvtárak gyűjteményei is kivételes értéket 
képviselnek, a mecénásoktól kapott könyvek 
mellett a Pataki Nyomda 1650-től jelentetett 
meg unikális könyveket. A történelem viharai-
ban „elveszett és megkerült” muzeális (14–17. 
századi) pataki könyvek visszaszolgáltatására 
2006-ban került sor. 

A Nagykönyvtár több évszázados történe-
te mellett a közkönyvtár létrehozására a 20. 
század közepén került sor. 1953. július 1-től a 
Sátoraljaújhelyi Járási Könyvtár fiókkönyvtára-
ként 1000 kötetes könyvtár működött Patakon. 
Ez hamarosan önállóvá vált, és 1959-ig közsé-

gi könyvtárként látta el feladatait. A könyvtár 
1961-ben a Művelődési Ház épületébe, két 
év múlva a Rákóczi út 47-be költözött. Patak 
1968-ban kapta vissza városi rangját, innentől 
számítható a könyvtár valódi városi könyvtárrá 
válása, melynek eredményeként 1977-ben ze-
nei részleg is nyílt a könyvtárban. Az építészeti 
örökség részét képező Makovecz-házba 1983-
ban, szervezetileg önálló intézményként költö-
zött a könyvtár, mely 1985-től 16 település von-
záskörzeti központjává vált. 1992–1998 között 
nemzetközi kapcsolatok, szakmai konferenciák 
és informatikai fejlesztések helyszíne a könyv-
tár, itt alakult meg az MKE Zempléni Könyvtáro-
sok Szervezete.

2003-tól kistérségi központként ellátta 15 
kistelepülési könyvtár mozgókönyvtári szolgá-
latát. Patak nagyasszonya, Zrínyi Ilona nevét 
a könyvtár 2006. szeptember 6-án vette föl. 
2008. január 1-től szervezetileg összevonták 
a könyvtárat A Művelődés Házával. 2013-tól 
szolgáltatás-megosztási szerződés alapján a 
könyvtár a megyei könyvtárral együttműködve 
részt vesz a körzetében található 15 kistelepü-
lés könyvtári ellátásában. 2018 őszétől a Mako-
vecz-ház megújul, a könyvtár ezalatt ideiglenes 
helyen várja látogatóit. 

A könyvtár történetében meghatározó veze-
tői ciklusok közül a leghosszabb Halász Mag-
dolna igazgató nevéhez köthető: 1982-től 2007 
végéig tartott. Az összevont intézmény vezetője 
2008 óta Csatlósné Komáromi Katalin. A könyv-
tár vezetését 2008–2014 között Kövér Sándor-
né látta el, 2016 áprilisától Trembeczki Lászlóné 
a könyvtár vezetője. 

Sárospatak városának közkönyvtára és nagy 
múltú könyvtári öröksége a magyar könyvtár-
történet ékes része, mely nem csak a 65. szüle-
tésnap okán méltó az ünneplésre. Isten éltesse 
a pataki könyvtárakat és könyvtárosokat!

Prókai Margit

Köszöntő
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KönyVTár és KöZösség
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A könyvtárak közösségi térré váltak – ahhoz azonban, hogy úgy is működjenek, nem 
elég a berendezést átszabni. Most lehetőségek és elvárások formájában is sok ösztön-
zést kapunk ahhoz, hogy a működés is minél inkább a közösségeket szolgálja. 

A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepválla-
lás” (EFOP –1.3.1-15-2016-00001) kiemelt projekt, a 
TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és ko-
hézió erősítése” című program, valamint az 1997. évi 
CXL. törvény elmúlt évi módosítása mind a közösségfej-
lesztés és ebben a könyvtári szerepvállalás fontosságát 
erősíti. A könyvtárak eddig is kiterjedt partnerkapcso-
latokkal rendelkeztek, ám ez elsősorban az intézmény 
eredményes működését szolgálta. A közösségépítés 
viszont a helyi lakosok igényeit, érdeklődését helyezi a 
középpontba, tehát más szemléletű tevékenység. A Cse-
lekvő közösségek projekt keretében, az OSZK-ban szer-
vezett, A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata című 
szakmai továbbképzés egyik fontos tanulsága is az, hogy 
a könyvtárak működésében eddig is számtalan formá-
ban megvalósult ez, de sokszor nem tudatosan és nem 
célként megfogalmazva. Ahhoz, hogy eredményesen 
végezzük ezt a tevékenységet, az ismeretek megszerzé-
sénél is fontosabb a szemléletváltás.

A lehetőségeink jók. A könyvtár mindenki előtt nyi-
tott tér, így különböző generációk, eltérő társadalmi 
rétegekből érkezők és iskolázottsággal rendelkezők 
találkozóhelye. A könyvtárosoknak személyes kapcso-
latuk van a használók többségével, ez bizalmi tőke. És 

a társadalom nagyobb része számára maga a könyvtár 
is elfogadott, biztonságos hely. A modern könyvtárak 
kialakítása, berendezése már a közösségi tér funkcióit 
szolgálja. Ahhoz, hogy az elérhető kínálat is azt szolgál-
ja, meg kell ismernünk a helyiek igényeit. 

Amikor helyet adunk egy kézműves klubnak, majd 
kiállítási lehetőséget biztosítunk nekik, esetleg nem-
csak magunknál, hanem egy másik könyvtárban is, és 
bevonjuk őket más rendezvényekbe, hogy készítsenek 
dekorációt, apró ajándékot, akkor elindultunk a kö-
zösségfejlesztés útján. Ha egy helyismereti előadásso-
rozat közönségét megkérdezzük a folytatás témáiról, 
előadóiról, akkor már bevonjuk őket a közös érdeklő-
désen alapuló tevékenységünkbe, és jó eséllyel szá-
míthatunk arra, hogy a könyvtár falain túl örömmel 
népszerűsítik majd saját „terméküket”, tehát maguk 
válnak a közösség építőjévé. Ezzel fontos feladatot 
végeztünk el, ugyanis a képzett közösségfejlesztők leg-
főbb célja is az, hogy képessé tegye a közösséget az 
önszerveződésre. 

A terminológia szerint a közösségfejlesztő külső szak-
ember, aki addig marad egy helyen, amíg szakszerű 
beavatkozása révén a közösség át nem veszi a kezde-
ményezést. Mellette helyi közösségi munkás vesz részt 



5

2018. júliusIndex

a folyamatban. A könyvtárosok 
többségére ez utóbbi feladat 
vár, illetve utóbbi típusú, mert 
valószínűleg kevesek mellett 
lesz szakember. Munkánkhoz 
sok segítséget kaphatunk a htt-
ps://cselekvokozossegek.hu/tu-
dastar/ oldal dokumentumai által, 
illetve a Közösségfejlesztők Egye-
sületétől (https://www.kofe.hu). 

Önkéntesség 
a kÖzÖsségfejlesztésben

Az önkéntes tevékenység a mások javát szolgáló, 
tudatos segítésként kiemelt eszköze lehet a közös-
ségépítésnek, ami egy jelentős célterületté vált az 
elmúlt években. Ugyanakkor jó gyakorlóterep arra 
is, hogy mi magunk fejlesszük az együttműködési 
készségünket. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár vezetése úgy tekint az önkéntesekre, mint 
akik gazdagítják, színesítik a szervezetünk tevékeny-
ségét, innovációt, kreativitást hoznak. Az általuk lét-
rehozott, hozzáadott értéket megbecsüljük, és igyek-
szünk szem előtt tartani az igényeiket, elvárásaikat is. 

Önkénteseink megbecsült munkája hozzájárul a 
mindennapi működésünkhöz, életünkhöz, ami pozitív 
hatással van mind a programok számára, mind a szol-
gáltatások színvonalára. Más munkaterületeken meg-
szerzett tapasztalataikat igyekszünk beépíteni saját 
rendszerünkbe.

A fiatal önkéntesek motivációja a szó legjobb értelmé-
ben érdekalapú, hiszen elsősorban a tudás megszerzé-
sének vágya, a kreatív, innovatív tevékenységek jelente-
nek számukra vonzerőt. Ha hozzánk jön önkéntesnek, 
akkor pozitív képe van a könyvtárról. Ha megtalálja 
nálunk a helyét, akkor konkrét élményekkel, személyes 
kapcsolatokkal erősödik a jó „alap”. Az önkéntes elviszi 
ennek hírét, és ő maga is „behozza”, a könyvtár érde-
kében aktivizálja személyes kapcsolatrendszerét. Így 
automatikusan bővül a könyvtári közösség, ami újabb 
és újabb lehetőségeket hoz(hat) magával.

jó gyakorlat – de nem mindenkinek

A jó gyakorlatok megismerése, bemutatása fontos 
feladat a közösségfejlesztés területén is. Megismer-
hetjük egymás programjait, feladatait, problémáit. 
Fölhasználhatjuk saját célunkra, szájunk íze szerint 
alakíthatjuk, ötletet meríthetünk belőle. Ugyanak-
kor nem vehetünk át mindent, bármennyire is tetszik 
egy ötlet, ha nem illeszkedik a saját közösségünkhöz, 

lehetőségeinkhez. Ezért is fontos, 
hogy aki már végigjárta az 
utat, az minél precízebben 
adjon számot róla. 
Egy-egy jó gyakorlat bemu-

tatásánál az alábbi kérdésekre 
kell választ adnunk. Mi volt a 
legfontosabb a programban? Mi 
a jó gyakorlat célja, tartalma (rö-

viden)? Mennyi ideig tartott, hogy 
valósult meg? Milyen értéket, inno-

vációt hozzunk létre a programmal?
Lényeges szempont, hogy milyen 

erőforrásokat, szakmai tapasztalatokat, 
kompetenciákat igényel. Kik segítik a program meg-
valósítását, tehát kik a résztvevők: közreműködők, 
együttműködők, támogatók. Fontos a megvalósítás 
sorrendje, az esetleges kritikus, problémás helyzetek, 
szempontok feltárása, megbeszélése.

Sikeres rendezvényünk végén mutassuk fel az ered-
ményeket számszerű formában. Ennek tükrében vizs-
gáljuk meg, sikerült-e – ha igen, milyen hatásokkal 
– elérni a program elején kitűzött célunkat. Természe-
tesen minden esetben szükséges kikérni a résztvevők, 
a célcsoport véleményét is. 

Egy jó gyakorlat adaptálásához a következő szem-
pontokat kell megvizsgálnunk: Hogyan vehető át a 
gyakorlat? Milyen veszélyei lehetnek egy másik intéz-
mény életében? Mi kell ahhoz, hogy más is meg tudja 
csinálni ezt a gyakorlatot? 

Érdemes, ajánlott végiggondolnia a tevékenységet, 
módszert adaptálni kívánó szervezetnek, intézmény-
nek, hogy rendelkezésre állnak-e az erőforrások. Ha 
nem, akkor miként teremthetőek meg? Az érintettek 
– lakosok, közösségek, fenntartó, partnerek – várható-
an támogatóak lesznek-e? Ha nem, akkor mit kell tenni 
ennek érdekében?

Egy jó gyakorlat lehet akár egy előadás, egy kézműves 
program, egy vetélkedő, egy ismeretterjesztő program, 
szakkör, baráti kör, klubfoglalkozás. Fontos cél, hogy a 
közösségek, szervezetek, intézmények megismerjék 
egymás tevékenységét, jó kapcsolatokat alakítsanak ki 
egymással, ezáltal maradandó értékeket hozzanak lét-
re, amellyel szintén a közösség érdekeit szolgálják. A 
program végén meg kell fogalmaznunk a tanulságot, és 
gondoskodnunk kell a továbbéléséről, fenntartásáról. 

Csernikovics Gréta, Csörnök Mariann, Duró Tímea
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Összegyűjtöttünk néhány, már működő közösségfejlesztési gyakorlatot, példát a megyé-
ből. Természetesen jóval többet lehetett volna, a kínálatból a megoldások változatos-
ságát szem előtt tartva válogattunk.

a városrész kÖnyvtárában

A diósgyőri Petőfi Sándor Könyvtár történelmi, ze-
nei és irodalmi témájú programokkal, sorozatokkal 
teremt lehetőséget a könyvtár közösségi térré vá-
lására már közel egy évtizede. A II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár által az Erasmus+ prog-
ram keretében végzett felmérést az 50 éven felüli 
korosztály egész életen át tartó tanulását elősegítő 
szolgáltatásokról. Ennek eredménye szerint a Petőfi 
Sándor Könyvtár olvasói az ismeretterjesztő előadá-
sokat részesítik előnyben. Személyes beszélgetések 
során az is kiderült, hogy ezen belül is a különböző 

vidékek, nevezetes látnivalók, történelmi emlékek 
megismerése vonzó számukra. Ezért a történel-
mi Magyarország emlékeit, látnivalóit bemutató 
sorozatot kínáltunk Várak, városok, műemlékek a 
Kárpát-medencében címmel. Dr. Rózsa György főle-
véltáros előadássorozata 2017 őszén kezdődött, és 
havonta jelentkezik.

Az előadó a történeti vármegyék múltját, építé-
szeti értékeit, jelentős családjait és az országos po-
litikában is jegyzett eseményeit mutatja be szóban 
és vetített képekkel. A sorozat teret enged az egyéni 
kreativitásnak is: az előadás után kis vetélkedő ke-
retében minden résztvevő felidézheti a megszerzett 
ismereteket, illetve bekapcsolódhatnak a foglalko-
zásba élmények, ismeretek, saját készítésű fotók 
megosztásával, emléktárgyak bemutatásával is. A 
megismert látnivalókhoz tervezett kirándulások, 
amelyeket az előadó már évek óta vezet, tovább 
erősítik az összetartozás érzését.

Szilágyiné Kosdi Zsuzsanna

gÖmÖri kiskÖnyvtárban

Gömörszőlős piciny, csendes, alig nyolcvan lelket 
számláló, festői környezetben elhelyezkedő falucska. A 
kis lakóközösségnek csekély számú gyermek tagja van. 
A helyi könyvtár nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az itt 
élő ifjakat különböző foglalkozásokra, rendezvényekre 
hívja, és ezzel építse, megtartsa közösségüket.

Évről évre egyre több alkalommal szervezünk kéz-
műves foglalkozást a könyvtár falain belül és kívül is, 
a munkához a település apraja-nagyja szívesen csat-
lakozik. Ezek a programok lehetőséget teremtenek a 
kapcsolatépítésre, az együttműködési készségek fej-
lesztésére, mindemellett új közösségek kialakításában 
segítenek. Az újonnan elsajátított kézműves technika, a 
jeles napokhoz kapcsolódó magyarázat, a szórakoztató 
együttlét, a társaságban való szereplés mind-mind meg-
határozó eleme a közösségfejlesztésnek. Kitűzött cél, 
hogy a látogatók visszatérjenek a könyvtári helyszínre, 
a csoport tagjai kommunikáljanak egymással, szervez-
zenek közös programokat és kialakuljon egy jól működő 
kapcsolatrendszer, amelyre később építeni lehet.

Egy-egy meghirdetett kézműves foglalkozáson 10-15 
fővel dolgozunk, véleményem szerint ez a legmegfele-
lőbb a hatékony munkavégzéshez és kommunikáció-
hoz. A mi közösségünkben szerencsére jellemző, hogy 
a nagyobbak készségesen segítenek kisebb társaiknak, 
ezáltal máris kapcsolatok épülnek.

A foglalkozás elején élményeket, tapasztalatokat 
osztunk meg az adott téma kapcsán, ezt követően 
kezdődik a közös munka. A vezető instrukciói alapján 
a résztvevők szabadon dolgozhatnak, önállóan vagy 
közösen. Mindenkit hagyunk érvényesülni, alternatí-
váit, ötleteit bemutatni. A kicsiknek szinte mindig akad 
mondanivalójuk, új gondolatok, elképzelések fogalma-
zódnak meg bennük. A közösség tagjai véleményezhe-
tik is az elkészült alkotásokat. Már abban az esetben is 
eredményesnek mondható a fejlesztés, ha a gyerekek 
elemezni, értékelni tudják egymás kreációit, őszintén 
kinyilvánítják meglátásaikat társaik műveivel kapcsola-
tosan.

Kitűnő összekovácsoló ereje van a közös érdeklődési 
körnek, amelyre az ilyen alkalmakkor lezajló beszélge-
tések során derülhet fény. Az elkészült tárgyat pedig 
mindenki magával viszi az otthonába. Úgy vélem, még 
az is a közösségépítés része, hogy amikor legközelebb 
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rápillant alkotására, eszébe jut, hogy azt mikor, milyen 
közösségben készítette, és ez pozitív élményeket, em-
lékeket ébreszt benne.

Kovács Szilvia

generációk együtt

Bogács könyvtára olvasásnépszerűsítő, ismeretter-
jesztő, közösségépítő és közösségteremtő rendezvé-
nyekkel is várja a látogatókat. Az alábbi kettő a gene-
rációk, illetve az egész település összekovácsolódását 
szolgálja.

Az Országos Könyvtári Napok keretében tartottuk 
meg az őszi bogácsi néphagyományokat bemuta-
tó előadást, melyet kézműves foglalkozás követett. 
A gyerekek megismerkedhettek a paraszti világ őszi 
munkáival, a kukoricamorzsolást ki is próbálhatták, 
majd a 82 éves Kovács Sándorné Manci néni irányí-
tásával és a jelenlévő felnőttek segítségével csutka-
babát készítettek. Míg az olló körbe-körbejárt, és vá-
logattunk a ruhaanyagok között, az idősebbektől azt 
is megtudtuk, hogy az ő gyermekkorukban nem vásá-
roltak játékokat boltban, hanem a szüleik, nagyszü-
leik segítségével készített játékokkal játszottak. Rövid 
időn belül a könyvtár asztalán sorakoztak – elődeiknél 
talán kicsit díszesebb ruhában – a XXI. századi csutka-
babák, melyek létrehozása alatt a különböző generá-
ciók képviselői együtt élték meg az alkotás örömét.

Csiki János tanár jóvoltából a könyvtárban a csuhéba-
ba-készítés lépéseit is elsajátíthatták a gyerekek. Ezután 
sípot készítettek madártollból és szívószálból. Az önfe-
ledt muzsikálás azt bizonyította, hogy a gyerekek kiváló-
an dolgoztak. Ezek a könyvtári foglalkozások azért voltak 
értékesek, mert generációk találkozóhelyeként funk-
cionáltak, emellett a kreativitást és a finommotorikus 
mozgást fejlesztették, és lehetővé tették egy-két eszköz 
rendeltetésszerű használatának megtanulását is.

A karácsonyváró ünnepség a legnagyobb létszámú 
bogácsi közönséget (nem itt üdülőket) vonzó rendez-
vény az évben. Már hagyomány, hogy ilyenkor amatőr 
színtársulatunk tagjai legalább négy, elgondolkodtató, 
szívhez szóló és mosolyra fakasztó színdarabot adnak 
elő. Gyerekek, felnőttek közös produkciója ez. Az ösz-
szeolvasó próbák a könyvtárban zajlanak, majd a szín-
padi próbákat áttesszük a Közösségi Házba, az előa-
dás helyszínére. Ezek a próbák mindig jó hangulatban 
telnek, az sem ritka, hogy süteménnyel, disznótoros 
kóstolóval vendégelik meg egymást a szereplők. Igazi 
közösségformáló programok, amit az is igazol, hogy a 
próbák végén még késő este is együtt vagyunk. A hosz-
szú-hosszú oldalak munka melletti tanulását lelkesen 
vállalják a szereplők, mindnyájan törekedve a szöveg-
hű tudásra. Az előadást mindig teltház előtt tartjuk, 
évről évre színvonalasabbnál színvonalasabb teljesít-
ményekkel találkozhat a közönség. 

Jankóné Jónás Zsuzsa
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MEgúJuLás EgyEnLő több FunKció
A felújításkor (jó)néhány négyzetméterrel megnövelt alapterület nemcsak tágasabb te-
reket jelent a kiskönyvtárakban – hanem új szolgáltatásokat, funkciókat is.

Pere
Az encsi kistérség apró településén a könyvtár az 
egykori Bárczay-kastélyban kapott helyet, ahol ma a 
polgármesteri hivatal is működik. A KSZR keretében 
megvalósult fejlesztéssel az 
év elején megújult a könyv-
tár teljes berendezése és egy 
új, többfunkciós közösségi 
teret sikerült kialakítani. A 
két helyiségben mindenki 
megtalálhatja az érdeklődé-
sének megfelelő informáci-
ót. A felnőtt olvasóteremben 
a nyomtatott sajtót éppúgy, 
mint az internet legfrissebb 
híreit, ennek érdekében egy 
új számítógéppel is gazdago-
dott a könyvtár. A gyerekkuckó a korosztály sajátos-
ságait figyelembe vevő bútorzatával, dokumentuma-
ival, szolgáltatásaival meghatározó szerepet tölthet 
be, és nem csak az óvodás korúaknál. A korszerű, kö-
zösséget befogadó könyvtárban a közel 3000 kötetes 
teljes állomány elektronikus úton elérhető, az online 
kölcsönzés bevezetését tervezzük.

révleányvár
Révleányvár könyvtára 2,6 millió forintot nyert esz-
közfejlesztésre a Nemzeti Kulturális Alaptól. Ennek 
segítségével sikerült berendezni a könyvtár helyisé-
geit új bútorokkal – könyvespolcokkal, székekkel, asz-
talokkal –, technikai eszközökkel, szőnyegekkel.

Sok munkával és anyagi ráfordítással is támogatta 
az önkormányzat a felújítást: a padlócsere, a festés, 
a fűtés korszerűsítése és az elektromos vezetékek át-
helyezése mind önerőből történt, új játékokat és egy 
televíziót is vásároltak a könyvtár számára.

A területbővítésnek (plusz 26 m2-nek) köszönhe-
tően olyan programok is megvalósíthatók, melyekre 
eddig hely és infrastruktúra híján nem volt lehetőség, 
például óvodai és iskolai csoportok fogadása, könyv-
tári foglalkozások megtartása. Rendezvények, talál-
kozók, KönyvtárMozis programok, képzések lebonyo-
lítására is alkalmassá váltak a könyvtár helyiségei. Két 
számítógép áll az internetezők rendelkezésére.

A könyvtár állományát feldolgoztuk a Corvina rend-
szerben, így a gépi kölcsönzés bevezetésének lehető-
sége is adott. 

telkibánya
A telkibányai könyvtári szolgáltatóhely megújulását 
az elkötelezett önkormányzat és a Nemzeti Kulturá-
lis Alap 2,8 millió forintos támogatása tette lehető-

vé. A település vállalta az 
egymásba nyitott helyiségek 
belső felújítását, az NKA pá-
lyázatán elnyert jelentős tá-
mogatás a teljes bútorozást, 
IKT eszközök beszerzését biz-
tosította. Új polcokkal, asz-
talokkal, szőnyegekkel ren-
dezhették be a könyvtárat, 
és kialakítottak a gyermekek 
számára is egy külön olvasó- 
és játszósarkot. A 20 négy-
zetméterrel (45-ről 65-re) 

bővült könyvtár a gyerekeket vidám, olvasásra ösz-
tönző környezettel várja, ahol lehetőség van bábozni, 
társasjátékozni, kézműveskedni vagy – a Könyvtár-
Mozi szolgáltatás bevezetésével – megnézni egy fil-
met. A technikai bővítés révén már két számítógép 
szolgálja az olvasókat, és elektronikusan kölcsönöz-
hetnek a több mint 2500 dokumentumból. 

krasznokvajda
A település önkormányzata 2017-ben 2,5 millió forin-
tot nyert könyvtári eszközfejlesztésre a Nemzeti Kul-
turális Alap Közgyűjteményi Kollégiumától. A belső 
terek pedig a közmunkaprogram keretében újultak 
meg: új padlóburkolatot és friss festést kapott a két 
helyiség.

A 120 m² alapterületű könyvtár belső helyiségében 
található a felnőtt szépirodalom, a szakirodalom és a 
kézikönyvtár. Itt alkalmas a tér a KönyvtárMozi vetíté-
seire és más könyvtári programok megrendezésére is. 
A külső térben alakítottuk ki a gyermekkuckót, a folyó-
irat-olvasót, és a három számítógép is itt kapott helyet.

A megújult könyvtárban már kényelmesen lehet 
olvasgatni, beszélgetni, játszani, és egyre több ren-
dezvényt, találkozót, gyermekfoglalkozást tartanak a 
kollégák.

A település teljes állományát feldolgoztuk a Corvi-
na adatbázisban, így már nincs akadálya a számítógé-
pes kölcsönzés elindításának. 

Bardóczyné Konderák Valéria, Szarvas Beatrix,
Tumikné Csurák Ágnes, Zsova Márta

Index
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ELEKtRoniKusAn ELéRhEtő hELyisMEREti FoRRásoK
A digitalizációnak köszönhetően sok helytörténeti, helyismereti anyag is elérhető táv-
használatban, megkönnyítve nemcsak a kutatók, de az egy-egy házi feladaton dolgo-
zó iskolások dolgát is.
„Országunkban a lokalitás iránti érdeklődés és 
annak felkeltése, a helytörténeti emlékek és a 
néphagyományok összegyűjtése mintegy kétszáz 
éve, a felvilágosodás hatására és a nemzeti 
mozgalom hajnalán kezdődött. Bél Mátyás és követői 
teremtették meg a XVIII. század közepén, második 
felében a hazai honismereti, ország- és tájismertető 
irodalmat. Ekkorra tehető e tárgykörnek az iskolai 
tananyagban való megjelenése is.” (Bényei Miklós: 

A magyarországi helyismereti tevékenység vázlatos 
története. – In: Könyvtári figyelő, 46. évf. 4. sz. (2000), 
URL: http://epa.oszk.hu/00100/00143/00035/benyei.
html [2018. máj. 6.]).

Az azóta eltelt évszázadok során hol felélénkült, 
hol lanyhult a helyismeret, helytörténet, honisme-
ret iránti érdeklődés, de az biztos, hogy az 1950-es 
évek közepétől új szakasz kezdődött a magyaror-
szági könyvtárak helyismereti tevékenységében. Az 
1961-es gödöllői országos bibliográfiai értekezleten 
javasolták, hogy szabályozzák a könyvtárak helyis-
mereti tevékenységét. A művelődésügyi miniszter 
146/1964. számú utasítása előírta, hogy a megyei 
könyvtárak kötelessége a helyismereti tevékenység, 
közelebbről a dokumentumok gyűjtése, feldolgozása 
és a helytörténeti kutatás segítése. A XX. század utol-
só éveiben kezdődött az a folyamat, amely lehetővé 
tette, hogy a könyvtárakban meglévő helyismereti 
anyagot most már nemcsak helyben használhatják 
az olvasók, hanem kényelmesen elérhetik akár ott-
honukból is az őket érdeklő dokumentumokat. Egyes 
esetekben, pl. a szerzői jogi törvény által védett köny-

veknél könyvtárunk ún. dedikált hálózaton biztosítja 
a hozzáférést. Az érdeklődők a településükön találha-
tó könyvtárban tudják ilyenkor megtekinteni az adott 
könyvet.

A helytörténeti kutatás forrásai természetesen 
nemcsak könyvek vagy folyóiratok lehetnek, hanem 
kis- és aprónyomtatványok is, mint például a képes 
levelezőlapok, gyászjelentések vagy esküvői meghí-
vók. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

honlapjának e-könyvtára, s azon belül a Borsod-Mis-
kolci Digitális Könyvtár (http://www.rfmlib.hu/hu/
page/borsod-miskolci-digitalis-konyvtar) számos sza-
badon elérhető dokumentumot kínál látogatóinak, 
köztük helyismereti tartalmúakat is.

A legnagyobb érdeklődésre számot tartó sajtóter-
mék az Észak-Magyarország c. megyei napilap, mely-
nek számai szinte a kezdetektől (1945) egészen 2009-
ig elérhetők honlapunk Médiatárában (a http://
mediatar.rfmlib.hu/photo oldalon a Helyismeret » 
Folyóiratok menüpont alatt), 1999-től teljes szövegű 
kereshetőséggel. A gyűjtemény felkerült a Hungari-
canára is.

Keresettek a két világháború között megjelent helyi 
lapok is, amelyeket szintén a Médiatárban lehet meg-
tekinteni. Az ugyanott található plakát- és képeslap-
gyűjteményünk szintén fontos forrásai a kutatóknak, 
csakúgy, mint a MaNDa-program keretében digitali-
zált gyászjelentések és esküvői meghívók, amelyek az 
Europeanában is megtalálhatóak. 

Bede Katalin

Index
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dJP PonToK: esZKöZfeJlesZTés és TanfolyamoK

Az eMagyarország Program Digitális Jólét Program néven folytatódik, további lehetősé-
get biztosítva a korszerű tudás megszerzéséhez.

Magyarországon 2003-ban indult az e-Ma-
gyarország Program, melyet az Informatikai 
és Hírközlési Minisztérium hívott létre azzal a 
szándékkal, hogy a közösségi internet-hozzá-
férést biztosítsa, és kiterjessze az ország teljes 
területére, kifejezetten a hátrányos helyzetű 
térségekre, kistelepülésekre. A lakosság számá-
ra könnyen elérhető nyilvános térben működő 
eMagyarország Pontokat (eMoP) hoztak létre, 
ahol rendszeres nyitvatartás mellett képzett 
eTanácsadó segítségét vehették igénybe a lá-
togatók költségtérítés nélkül. Így kialakult egy 
kb. 2000 eMoP-ból álló hálózat, olyan elköte-
lezett munkatársakkal, akik folyamatosan azért 
dolgoztak, hogy megismertessék a településen 
élőket az internet, az e-ügyintézés, az e-köz-
szolgáltatás előnyeivel, elősegítsék a használók 
beilleszkedését az információs társadalomba.

Az eMagyarország Program a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség gondozá-
sában működött és működik tovább 2017-től 
Digitális Jólét Program néven (továbbiakban 
DJP). 

Pontról Pontra

2017-ben írták ki a GINOP 3.3.1 „Közösségi 
internet hozzáférési pontok fejlesztése, szol-
gáltatási portfóliójuk bővítése” című pályáza-
tot. Ennek célja a DJP Pontok infrastruktúrájá-
nak fejlesztése, DJP Mentor 
Tudástár létrehozása, DJP 
Mentorok (korábbi eTanács-
adók) 70 órás képzése, raj-
tuk keresztül a digitálisan 
képzetlen lakosság ösztön-
zése az informatikai jártas-
ság és tudás megszerzésére, 
digitális kulcskompetenciák 
elérésére. A program köz-
vetlen kiemelt célcsoportja 
a munkavállaló korú, hátrá-
nyos helyzetű állampolgá-
rok. A pályázattal 1500 DJP Pontot támogatnak 
országszerte, kötelező arculati elemmel hívva 
fel rájuk a figyelmet. A nyertes pályázók a DJP 

Hálózat végpontjaivá válnak, és különböző technikai 
eszközök használatára is jogosultságot kapnak.

Az 5 milliárd forintból megvalósuló fejlesztés eszkö-
zeit 2018 végéig minden nyertes pontra kiszállítják. 
Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős 
miniszterelnöki biztos kiemelte: „Az unióban is példa-
értékű a megvalósuló program, amely az élet számos 
területét, egyebek mellett az oktatást és az üzleti mo-
delleket is jelentős mértékben meghatározza és átala-
kítja.”

Feltétlenül szem előtt kell tartanunk, hogy a szá-
mítógép- és internethasználat – tágabban az infor-
mációs társadalomba való erőteljes bekapcsolódás 
– a hagyományosan hátrányos helyzetű és/vagy ki-
rekesztett csoportok számára új esélyt jelent. A heti 
minimum húsz órában nyitva tartó DJP Pontok szol-
gáltatási portfólióbővítést is vállalnak a pályázatban. 
Ez általában azt jelenti, hogy különféle tanfolyamo-
kat tartanak az érdeklődők számára. Sokan gondol-
hatják, hogy a világháló nélkül is teljes életet élnek, 
és a számítógép kezelése nem nekik való kihívás. Mi, 
könyvtárosok, valamikori eTanácsadók, új nevünkön 
DJP Mentorok folyamatosan azért dolgozunk, hogy 
megmutassuk, internettel a világ megismerhető, a 
számítógép használata pedig egy kis segítséggel köny-
nyen megtanulható. Mint az elmúlt években, most 
is hangsúlyozzuk, hogy az általános tanfolyamokra 
előzetes ismeretek nélkül is bátran lehet jelentkezni. 
Egy jól képzett mentor fel tudja kelteni a hátrányos 
helyzetű állampolgárok érdeklődését a képzések-

re. Tapasztalat, hogy egy jó hangu-
latú képzés után a résztvevő maga 
lesz a legjobb reklám. Megnehezíti 
azonban a tanfolyamok szervezését 
az alkalmazkodás a mezőgazdasági 
idénymunkákhoz, illetve alkalmaz-
kodás a természeti körülményekhez 
(korai sötétedés, hideg).

A képzési programok során a lemara-
dóknak, lassabban haladóknak az egyé-
ni igényekhez igazodó kontaktórákat is 
lehet tartani. Ezek a kontaktórák hoz-
zájárulhatnak a digitális tudás elmélyü-

léséhez. A foglalkozásoknak köszönhetően gyakran nő a 
DJP Pontok (többnyire könyvtárakról beszélünk) látoga-
tottsága is. 

dJP Pontok eszközei:
3 db laptop és a szükséges 
szoftverek
2 db tablet
2 db okostelefon
1 db projektor
1 db multifunkcionális eszköz 
(nyomtató, fax, fénymásoló)
1 db beltéri Wi-Fi Access Point, és 
amennyiben szükséges, power injector
1 db kültéri Wi-Fi Access Point, és 
amennyiben szükséges, power injector
1 db router

Index
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négy ciklus, négy célcsoPort

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 7 
könyvtárra (DJP pontra) beadott pályázata ered-
ményes lett, mindegyik könyvtárunk elnyerte a 
támogatást. A pályázatban vállalt szolgáltatásfej-
lesztést négy ciklusra bontottuk. Az első ciklusban 
az elsősorban korosztályi szempontból hátrányos 
helyzetűeket (50+) ismertetjük meg az új típusú in-
fokommunikációs eszközök használatával. A foglal-
kozások során közhasznú információk keresésével 
mélyítjük el a laptopok, táblagépek, okostelefonok 
használatát.

A második ciklus tanfolyamaira azokat a hasz-
nálókat várjuk, akik már biztonsággal használják 
az eszközöket, érdeklődnek a közösségi csatornák 
iránt (Facebook, Instagram stb.), és a csevegőappli-
kációkkal is meg szeretnének ismerkedni (Messen-
ger, Skype, WhatsApp). Itt nyomatékosabban hív-
juk fel a felhasználók figyelmét a közösségi oldalak 
használatának veszélyeire, a chatelés biztonsági 
szabályaira, és a személyes adatok védelmének 
fontosságára.

A harmadik ciklusban a folyamatos önképzés 
on-line lehetőségeit mutatjuk be felnőtteknek és 
gyermekeknek egyaránt. A szakemberek szerint az 
online tanfolyamoknak nagy jövőjük van, a magyar 
nyelven elérhető kínálat is folyamatosan bővül. Ta-
nulni a korszerű IKT eszközökkel bármikor és bárhol 
lehet. Nagy hangsúlyt fektetünk az idegennyelv-ta-

nulás online lehetőségeinek bemutatására is. Ebbe a 
ciklusba bevonjuk a miskolci és Miskolc környéki okta-
tási intézmények érdeklődő csoportjait.

Magyarországon a digitális alapkompetenciákkal 
nem rendelkezők közül több százezren aktív korúak, 
jelentős részük hátrányos helyzetű. A negyedik ciklus 
célcsoportjába azok a digitálisan írástudatlan álláske-
reső személyek tartoznak, akiknek elhelyezkedési lehe-
tőségük jelentősen javul a digitális alapkompetenciák 
elsajátítása után. Ennek érdekében mindenkit megis-
mertetünk a szövegszerkesztés alapjaival, az egyszerű 
mentési műveletekkel, az e-postafiók használatával, az 
álláskereső portálokon való tájékozódással, az önélet-
rajz frissítésével, feltöltésével.

Borsod-Abaúj-Zemplénben 280 település hátrányos 
helyzetű a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint. 
Az ezeken a településeken élők számára is nagy lehe-
tőség a GINOP 3.3.1 pályázat, hiszen térítésmentesen, 
modern eszközökkel fejleszthetik tudásukat, elindul-
hatnak azon az úton, ami a digitális írástudatlanság 
leküzdését jelenti. Az úton való sikeres haladásukat a 
DJP Mentorok segíthetik jelentősen. A DJP Pontok inf-
rastrukturális fejlesztése nagy lehetőség azon könyvtá-
rak számára, amelyek megpályázták ezt a feladatot. A 
vállalt szolgáltatás-fejlesztéssel a tanfolyamokon részt-
vevő állampolgárok a mentorok segítségével könyvtár-
használóvá is válhatnak, növekedhet a beiratkozott ol-
vasók száma, és ugrásszerű emelkedés következhet be 
a használatok számában is.

Tumikné Csurák Ágnes

Index
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Már évek óta vártuk annak lehetőségét, hogy egy új, korszerű könyvtárbusszal tehessük 
elérhetővé a könyvtári szolgáltatásokat azokon a településeken, ahol ebben a formá-
ban igénylik azt. A pályázati kiírás azonban csak az elmúlt év második felében jelent 
meg több témakörben, melynek egyik eleme a könyvtárbusz beszerzése. A sikeres pá-
lyázatnak köszönhetően ebben az évben megépülhet a „mozgó könyvtár”, és terveink 
szerint 2019-ben már viheti a szolgáltatásokat a kistelepülésekre.
A jármű teljes hossza közel 10 méter lesz, és 
a könyveken, folyóiratokon túl számítógépek, 
LED-tévé, foglalkozások tartására alkalmas esz-
közök, berendezések is a felszereléshez tartoz-
nak majd. A műholdas, szélessávú internetkap-
csolat és az akadálymentesítés egyaránt része a 
pályázati feltételeknek. Természetesen a könyv-
kölcsönzésnél és helyben olvasásnál többet, 
színvonalas szolgáltatásokat kell nyújtanunk a 
könyvtárbuszon.

Az EFOP-4.1.8-16-2017-00026 pályázat „A 
tanulást támogató könyvtári infrastruktúra fej-
lesztése a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtárban” címet viseli, melyből kitűnik, 
hogy a könyvtárbuszon biztosított kölcsönzés-
nek, foglalkozásoknak, lehetőségeknek is vala-
milyen módon támogatniuk kell a tanulást, az 
informális képzést.

Az intézmény egyik stratégiai célja: „Könyv-
tárunk állami feladatának teljesítése érdeké-
ben Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert mű-
ködtet együttműködő partnerkönyvtárakkal. 

Célunk az, hogy a megye minden településén 
biztosított legyen a könyvtári szolgáltatás vala-
mely módja. A könyvtárbuszok működtetésé-
vel, a szolgáltatóhelyek kialakításával, korsze-
rűsítésével segítjük a társadalmi hátrányokkal 
küzdő csoportok kulturális integrációját, a föld-
rajzi korlátok leküzdését, a tanulást, az önmű-
velést.”

kÖnyvtári szolgáltatások 
és komPetenciafejlesztés

A könyvtárbusz beszerzésével 27 településen 
újulhat meg és bővülhet a könyvtári szolgálta-
tások köre, újabb használók érhetők el és kap-
csolhatók be a könyvtári szolgáltató rendszer-
be. A projekt célja, hogy a bevont települések 
lakossága a könyvtárbusz által nyújtott könyv-
tári szolgáltatásokon (közhasznú információk, 
dokumentumkölcsönzés, számítógép- és inter-
nethasználat stb.) túl a szociális, állampolgári 
és digitális alapkompetenciákat fejlesztő nem 

formális tanulási programban is részt 
vegyenek. Ezzel a könyvtár egy má-
sik kiemelt stratégiai célját terjeszti 
ki megyei szintre: „Könyvtárunk ki-
emelt feladata a tanórán kívüli okta-
tás, az informális képzés segítése, a 
programok szervezésével az olvasás 
népszerűsítése, az olvasáskultúra és 
a digitális írástudás fejlesztése. A cél 
elérése érdekében az országos kez-
deményezésekhez való csatlakozás 
mellett saját programokat is szerve-
zünk, a helyi közösségeknek helyet, 
megjelenést biztosítunk.”

A képzésekkel a könyvtárbusz 
mint oktatási és közösségi tér a 
kistelepülések lakosságának olyan 
szolgáltatásokat tud nyújtani, ame-
lyek korábban helyben nem voltak 
elérhetőek.



Korszerű IT-eszközök segítik majd a képzéseket (képeink illusztrációk, a pécsi könyvtárbuszos találkozón készültek)
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A könyvtárbusz beszerzésére épülő területi-
ellátás-fejlesztés és a segítségével megvalósuló 
nem formális tanulási programok az EU 2020 
Stratégiával, Magyarország Partnerségi Megál-
lapodásával és Az egész életen át tartó tanulás 
szakpolitikájának keretstratégiájával összhang-
ban lehetőséget biztosítanak a hátrányos és hal-
mozottan hátrányos kistelepülések lakosságának 
a magasabb szintű könyvtári szolgáltatások és a 
könyvtár dokumentumainak elérésére, valamint 
a tanulási programokon keresztül az élethosszig 
tartó tanulásra, önképzésre, digitális kompeten-
ciafejlesztésre. De mit is jelentenek ezek a célok, 
hogy kívánjuk azokat megvalósítani?

kéPzések, kÖnyvtármozi

A könyvtárbusz 3 darab olvasói géppel oktató-
térként funkcionálva állampolgári és digitális 
alapkompetenciákat fejlesztő használóképzé-
sek lebonyolítására is alkalmas lesz. Az ellátás-
ba bevonandó 27 település lakosságának száma 
közel 6600. A fenntartási időszak alatt évente 
200 fő bevonásával kívánjuk megvalósítani a 
tanulási programot. A képzések propagálása a 
települési önkormányzatokkal együttműködve 

valósul meg az önkormányzatok honlapján és 
épületében elhelyezett felhívások, szórólapok 
révén.

A képzések mellett a könyvtárbusz tere al-
kalmas lesz arra is, hogy a gyerekek számára 
kisebb foglalkozásokat tartsunk, az idősebbek 
számára ismeretterjesztő vagy egyéb filme-
ket vetítsünk, KönyvtárMozit működtessünk. 
Az új könyvtárbusszal sokkal magasabb szintű 
szolgáltatást tudunk majd biztosítani azokon a 
településeken, ahová kétheti rendszerességgel 
ellátogat a „mozgó könyvtár”.

A zavartalan szolgáltatás biztosításának feltéte-
le a pontos időtervezés, a menetrend összeállítá-
sa, és a települések fenntartóival történő megál-
lapodás a szükséges áramvételi lehetőségekről.

Az országban jelenleg három nagy könyvtár-
busz működik: Baranya megyében kettő, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében egy. Ennek a 
pályázatnak köszönhetően további kettő Bor-
sod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében biz-
tosítja majd a legkisebb települések ellátását 
a korábbinál magasabb színvonalon, és egyben 
hatékonyabb bekapcsolását a könyvtári rend-
szerbe.

Bokrosné Stramszky Piroska
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Ez a szakmai program nagyon jó lehetőség arra, hogy 
a résztvevő magyar könyvtárosok megismerjék a nem-
zetközi gyakorlatot a könyvtári szolgáltatások e speciá-
lis területén, ugyanakkor jó bemutatkozási lehetőség a 
magyar könyvtárbuszok, a hazai gyakorlat számára. A 
program keretében az első napon előadásokra került 
sor. Ismertették „mozgó” könyvtári szolgáltatásaikat, 
az azokban rejlő lehetőségeket a baranyai, a szabolcsi 
és a borsodi kollégák. A főszerep azonban a külföldi-
eké volt, hiszen 
a fő cél, hogy 
tanulhassunk 
tőlük, tapasz-
talataikat, jó 
gyakorlataikat 
megismerjük, 
ötleteket me-
rítsünk, ezáltal 
szolgáltatásain-
kat fejlesszük. 

Ugyanakkor 
fontos ennek 
a szolgáltatá-
si formának a 
népszerűsíté-
se is, hiszen a 
mozgókönyv-
tári ellátás 
kiemelt je-
lentőségű az 
esélyegyenlőség és az élethosszig tartó tanulás lehe-
tőségének megteremtésében, ezért világszerte nép-
szerű módja a kistelepülések könyvtári ellátásának. 
Az esemény kiváló tapasztalatszerzési lehetőséget is 
biztosított azon könyvtárak számára, melyek könyv-
tárbusz beszerzésére vállalkoztak, valamint tovább 
erősíti az évek óta jól működő nemzetközi (elsősor-
ban horvát és szlovén) kapcsolatokat.

A találkozóra Hollandiából, Horvátországból, Né-
metországból, Romániából, Szerbiából, Szlovéniából 
érkeztek a kollégák, és tizenkét busz – négy magyar, 
négy horvát, három szlovén és egy román – vett részt 
a programon.

Irigykedve hallgattuk a szlovén könyvtárost, aki el-
mondta, hogy már 12 busszal rendelkeznek, évente 
tudnak vásárolni egyet. Bibliobuszaik nemcsak Szlo-
véniában járják a településeket, de ellátogatnak ma-

KönyVTárbusZoK, KönyVTárosoK, ha TalálKoZnaK
Második alkalommal szervezte meg a pécsi Csorba Győző Könyvtár a nemzetközi 
könyvtárbusz találkozót 2018. május 31. és június 2. között.

gyar és olasz helységekbe is. Sok jó ötletet kaptunk 
arra vonatkozóan is, hogyan szólítják meg a lakossá-
got, milyen játékokkal, foglalkozásokkal népszerűsítik 
az olvasást, a könyvtárhasználatot. Hallottunk a bu-
szon elhelyezett elektronikus játékokról, a „Vakrandi-
ról”, ami becsomagolt könyveket rejt és a választást 
csak egy rövid idézet könnyíti meg. A „Teremtsünk ifjú 
olvasókat” program az írás-olvasás korai fejlesztését 
szolgálja, az olvasás mielőbbi megszerettetését pedig 

– a szülők be-
vonásával – az 
ovisok számá-
ra szervezett 
felolvasások. 

A speciális 
ellátást igény-
lő rétegek ki-
szolgálása sem 
marad el, hi-
szen van olyan 
könyvtárbusz, 
mely a börtön-
lakókhoz viszi 
el szolgáltatá-
sait, és van egy 
busz Szlovéni-
ában, amelyik 
a fogyatékkal 
élőket, főként 
az autistákat 

vonja be a közösségi programokba. Jó gyakorlatnak 
tartom a családok számára összeállított „Beszélő tás-
kát”, mely kéthetente más családhoz kerül, a család 
minden tagjához szóló, többféle témát érintő köny-
vekkel, valamint egy füzettel, melybe mindenki beír-
hatja tapasztalatait, ötleteit.

A második napon a szolgáltatás népszerűsítése volt 
a cél, hogy az Európa-szerte népszerű speciális guru-
ló könyvtárakat minél többen megismerjék. Ezért jú-
nius 1-jén délelőtt az érdeklődők megtekinthették a 
Széchenyi térre konvojban érkező, majd ott állomáso-
zó könyvtárbuszokat. Ezen a napon iskolás csoportok 
is érkeztek a térre, hogy a játékos feladatok mellett 
felfedező látogatást tegyenek a „mozgó” könyvtárak-
ban, megismerjék ezt a különleges szolgáltatást.

Bokrosné Stramszky Piroska
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MűvELőDési ház és KönyvtáR – EgyMást ERősítvE
Vadna kis település a Sajó völgyében, a Bükk lábánál. Egymást támogató, egymásra 
figyelő emberek élnek itt, gazdag kulturális és közösségi élet zajlik, amiben igen jelentős 
szerepe van a művelődési háznak és könyvtárnak.

2013. január 1-jén kerültem a Göőz Pál Művelődé-
si Ház élére, tele tervekkel, ötletekkel, elhatározva, 
mindent elkövetek azért, hogy a frissen átadott, 
gyönyörű épület élettel teli legyen, igazi közösségi 
központtá, gazdag, minőségi, és szórakoztató kultu-
rális programok otthonává váljon, ahová egyszerű-
en jó bejönni, ahol jó együtt lenni. Hamar rájöttem, 
hogy amit vállaltam, összetett, sokrétű feladat, de 
annál izgalmasabb és kreatívabb. Az öt év alatt az itt 
élő emberek megtanulták, mit is jelent az IKSZT mo-
zaikszó, igyekeztem mindent megtenni azért, hogy 
az épület valóban integrált közösségi és szolgáltató 
hellyé váljon.

Hagyományteremtő céllal több programot is elin-
dítottam az elmúlt évek alatt, így a településen tar-
tott fesztiválok is egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendenek, és szélesebb látogatói kört vonzanak. A 
helyiek által kedveltté, és a település határán kívül is 
ismertté vált a Kolbásztöltő, a Kemence és a Szüre-
ti Fesztiválunk. Ezek a programok mind a régi falusi 
élet, a paraszti kultúra felelevenítését, továbbörökí-
tését célozták meg. De idesorolhatom a Nemzedékek 
találkozója a gasztronómiában címmel zajlott progra-
mot is. Büszkén mondhatom, hogy ezek a rendezvé-
nyek segítették a helyi hagyományok megőrzését és 
erősítették a településen élők közösségének együvé 
tartozását. 

A könnyed, szórakoztató programok mellett igye-
keztem komolyabb hangvételű előadásokat, ünnepé-
lyeket is becsempészni a programba. Megünnepeljük 
a magyar kultúra napját, az intézmény névadójának 
tiszteletére Göőz Pál Napot, irodalmi esteket ren-
dezünk. Minden évben több alkalommal is szervez-
tem kiállításokat, ahol a festészet, szobrászat, nép-
művészet helyi és környékbeli kiválóságainak munkáit 
ismerhették meg a látogatók. Az elmúlt években egy-
re inkább előtérbe kerültek az egészséges életmód-
hoz kapcsolódó rendezvények – legyen szó túráról, 
versenyről, egészségügyi előadásról vagy szűrésekről. 

A közösségi programok mellett nagy hangsúlyt 
fektettem a gyermekek, fiatalok számára tervezett 
alkalmakra. Szívesen vettek részt az ünnepnapok-
hoz kapcsolódóan rendszeresen tartott játszóházak 
programjain, évről évre egyre népszerűbb a farsangi, 
anyák napi, tökös, Márton-napi és adventi játszóhá-
zunk. Fontosnak tartom, hogy a programokon a te-

hetséges helyi fiatalok és felnőttek is bemutatkoz-
hassanak. Minden helyi civil szervezet vezetőjével, 
tagságával jól működő munkakapcsolatot sikerült 
kialakítani. Közösen szervezzük például az egészség-
napokat, a Dalostalálkozót, a vándortábort és a jóté-
konysági bált is.

Mindennek szerves része a könyvtár. A II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral együttműködve 
nemcsak a könyvállományunk és eszközkészletünk 
gyarapodott az elmúlt években, de a programok le-
bonyolításához is kapunk segítséget. Olvasói létszá-
munk is folyamatosan növekszik, köszönhetően az új 
könyveknek. Az óvodánkkal szorosan együttműköd-
ve, negyedévenként tartok könyvtári foglalkozást a 
gyerekeknek, de szervezek hasonló foglalkozást az 
iskolásoknak és a felnőtteknek is. Ezt a célt szolgálja 
a tavasszal megrendezett Költészet Napi Gála, és az 
őszi Irodalmi Esték, teadélutánok is.

A Művelődési Ház a Digitális Jólét Program hálózat 
részeként ingyenes internetezési, számítógép-hasz-
nálati lehetőséget biztosít a lakosság számára. Az el-
múlt öt év alatt két, a digitális írástudás fejlesztését 
célzó országos pályázat mentoraként is dolgoztam, 
így segítve, hogy településünkön több ízben is indul-
hassanak felnőttképzések.

Marinné Tóth Krisztina

coPyrIghT 
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2018. május 25-én életbe lépett a GDPR-ren-
delet (General Data Protection Regulation – ál-
talános adatvédelmi rendelet), azaz az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendele-
te (2016. április 27.) a természetes személyek-
nek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről. A védelemnek az 
unió minden tagállamában azonos szintűnek 
kell lennie, fontos a szabályok következetes és 
egységes alkalmazása. A személyes adatok vé-
delme alapvető jog, 
ezt lakóhelytől füg-
getlenül tiszteletben 
kell tartani.

A rendelet min-
denre kiterjedően 
szabályozza a sze-
mélyes adatok keze-
lését. A magánsze-
mélyeknek nagyobb 
betekintést és jo-
gokat ad az adataik 
kezelésével kapcso-
latban, viszont az in-
tézmények ez irányú 
kötelezettségeit nö-
veli, a mulasztásokat 
pedig minden eddiginél nagyobb pénzbünte-
téssel sújtja.

A GDPR bevezetését a gyors technológiai fej-
lődés és a globalizáció indokolja.

A rendelet nemcsak a digitálisan tárolt sze-
mélyes adatokra vonatkozik, hanem a papírala-
púakra is. Nem is gondolnánk, hogy munkánk 
során milyen hatalmas mennyiségű adatot 
tárolunk munkatársainkról, olvasóinkról, láto-
gatóinkról… Ezeket most mind felül kell vizs-
gálnunk, el kell döntenünk, kitől milyen adatot 
kérünk, milyen célra, hol, hogyan és meddig 

referáTum

aZ adaTKeZelés VálToZásaI – a legfonTosabb 
tuDnivALóK

Május 25-én életbe lépett a mindannyiunkat érintő általános adatvédelmi rendelet. A 
GDPR-ról a Könyvtári Intézet által szervezett, K1 Könyvtár és Közösség program kereté-
ben is hallottunk a március 20-ai szakmai műhelynapon, az Országos Széchényi Könyv-
tárban. Az alábbiakban az ott elhangzottak és az azóta megszerzett tapasztalat 
alapján emelem ki a legfontosabbakat.

tároljuk ezeket – s még számtalan hasonló kér-
désre kell választ adnunk.

alaPfogalmak
Fehér Miklós bevezetője után elsőként Szendi 
Joó János vezető tanácsadó (CISM) tartott előa-
dást, amelyben tanácsokat is adott arra vonat-
kozóan, hogyan fogjunk hozzá a megvalósítás-
hoz. Részletesen ismertette a jogszabályban 
leírt fogalmakat, pl. a „személyes adat” defi-
níciója szerint „azonosított vagy azonosítható 
természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely informá-
ció; azonosítható az 
a természetes sze-
mély, aki közvetlen 
vagy közvetett mó-
don, különösen va-
lamely azonosító, 
például név, szám, 
helymeghatározó 
adat, online azono-
sító vagy a termé-
szetes személy testi, 
fiziológiai, genetikai, 
szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szoci-
ális azonosságára vo-

natkozó egy vagy több 
tényező alapján azonosítható.”

Szintén lényeges a „harmadik fél” fogalma, 
pontosabban az, hogy ki „az a természetes 
vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos 
az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgo-
zóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adat-
kezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása 
alatt a személyes adatok kezelésére felhatal-
mazást kaptak”, s akiknek valamilyen célból át-
adjuk, továbbítjuk az adatokat. Ilyen harmadik 
fél lehet egy pályázati forrásból megvalósított 
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rendezvény esetén 
a pályázat kiírója, 
és adat az elküldött 
beszámolóhoz csa-
tolt jelenléti ív.

Alapvető „az érin-
tett hozzájárulása”, 
vagyis „az érintett 
akaratának önkéntes, 
konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és 
egyértelmű kinyilvánítása, 
amellyel az érintett nyilatkozat 
vagy a megerősítést félreérthe-
tetlenül kifejező cselekedet útján 
jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez.” 
Ha a hozzájárulás önkéntes, akkor az bármikor 
visszavonható.

a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó elvek
Az adatkezelésben a kulcsszavak a következők: 
jogszerűség, tisztességes eljárás és átlátható-
ság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pon-
tosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és 
bizalmas jelleg, elszámoltathatóság. 

Fontos az átlátható tájékoztatás, a kommu-
nikáció: az érintetteket tájékoztatni kell arról, 
hogy mire használjuk az adataikat, a gyerme-
kek (a magyar törvények szerint a 13 év alatti-
ak) jogai különösen fontosak. Az adatokról az 
érintett kérésére díjmentesen kell tájékoztatást 
adni, meg kell mondani, hogy milyen célból 
gyűjtjük az adatokat, meddig tároljuk az infor-
mációt, hogy mi történik, ha valamit nem fogad 
el, úgyszintén az automatizált döntéshozatalról 
(pl. profilozás) is tájékoztatni kell.

A 15–18. cikk részletezi az érintett jogait: a 
hozzáférési, a helyesbítési és a törlési, az adat-
kezelés korlátozásához, az adathordozhatóság-
hoz és a tiltakozáshoz való jogot 

Nagy Beatrix Havaska (Szerencsejáték Zrt.) 
hangsúlyozta, hogy könyvtáraknál is kell majd 
ún. adatvédelmi tisztviselő, az új alapelv pedig 
az elszámoltathatóság („szuperelv”) – nekünk 
(a könyvtáraknak) kell bizonyítanunk, hogy 

mindent megtet-
tünk az adatvéde-
lem érdekében.

Fontos az adat-
védelmi tudatosság 
erősítése, a felső-
vezetői elkötelezett-
ség, az adatkezelés 
kritériumainak felül-
vizsgálata, szabályzat 

készítése, az adatke-
zelés jogalapjának felül-

vizsgálata, nagyon fontosak 
a gyermekek jogai, valamint a munka-

társak oktatása is.

mit jelent mindez a gyakorlatban? 
A könyvtári beiratkozástól kezdve a rendezvé-
nyeken készített fotókig számtalan olyan fo-
lyamat van, amelynek során személyes adatot 
kezelünk. Célszerű egy táblázatot készíteni, és 
abban rögzíteni, hogy az egyes munkafolya-
matok során milyen adatot és hogyan keze-
lünk.

Fotózáskor minden esetben szükséges az 
érintett hozzájárulása, célszerű már a jelenléti 
íven feltüntetni, hogy az adott rendezvényen 
fényképek készülnek, és a résztvevő hozzájá-
rul ahhoz, hogy a róla készült kép megjelenjen 
akár a nyomtatott, akár az online médiában. 
Gyermekek esetében szülői hozzájárulás szük-
séges – ha pl. iskolás csoport számára tartunk 
foglalkozást, s azon fotózunk, a gyermeket kísé-
rő pedagógusnak hoznia kell a szülők előzetes 
beleegyezését gyermekük fotózásához.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabad-
ság Hatóság (NAIH) 2012 januárjában jött létre. 
Feladata a személyes adatok védelméhez, va-
lamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános 
adatok megismeréséhez való jog érvényesü-
lésének ellenőrzése és elősegítése. Honlapján 
(https://naih.hu/) hasznos tanácsokat kapunk 
a rendelet alkalmazásához is (https://naih.hu/
felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalma-
zasara.html).

Bede Katalin
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a megyeI leVélTár KönyVTára

A Magyar Nemzeti Levéltár B.-A.-Z. Megyei Levéltára Könyvtára szakkönyvtár, melynek 
feladata a levéltári dolgozók és a külső kutatók szakirodalommal való ellátása. Köl-
csönzésre a levéltár dolgozóinak van lehetőségük, a külső kutatók részére pedig olva-
sótermi használatra adhatók ki a könyvek.

A könyvtár közel 40 ezres állománnyal rendelkezik 
és szervezetileg 3 részből áll: Miskolcon a közpon-
ti könyvtár a Fazekas utcai levéltár épületében, 
valamint a sátoraljaújhelyi és az alsózsolcai fiókle-
véltár kutatótermi állománya. A központi könyv-
tár állománya 3 részre osztott: a kutatótermi állo-
mány, mely a külső kutatóknak van fenntartva, a 
muzeális állomány és a raktári rész.

A könyvtár muzeális állományának magját al-
kotó könyvek még a 18. században kerültek a 
levéltár birtokába. Ezek a könyvek főként tör-
vénytárak, szabályrendeletek és közigazgatási 
dokumentumok. Ekko-
riban a könyvtár nem 
létezett önálló egység-
ként, az akkori könyvál-
lományt az iratanyaggal 
együtt helyezték el. Az 
1830-as évektől azon-
ban az irattartó fapolcok 
mellett külön könyv-
tartókat készíttetett a 
megye a „könyvek dí-
szesebb elhelyezése vé-
gett”, az iratoktól külön 
kezelték a könyveket és 
elkészült az első magyar 
nyelvű könyvjegyzék is. 
Borsod vármegye 1889. 
évi szabályrendeletében 
rögzítette azt, hogy a levéltárnok feladata a tör-
vénykönyvek és más okmányok őrzése, valamint 
munkája a könyvek rendszerezése és a róluk ké-
szült jegyzőkönyvek, betűsoros mutatók készí-
tése. Az 1800-as évek végéről fennmaradt egy 
jegyzék, mely a Borsod vármegye Levéltárában 
található könyvek lajstroma címet viseli, ebből 
megtudható, hogy az akkori könyvtár állománya 
1308 kötetből állt. Tudományos jelleggel még 
nem rendelkezett az akkori könyvtár, inkább csak 
a tisztségviselők munkáját segítő kiadványokkal.

A könyvtár történetének második szakasza ak-
kor kezdődött, mikor Borsod vármegye levéltá-

rából és Miskolc thj. város levéltárából létrejött 
a Miskolci Állami Levéltár. A könyvtár állomá-
nyáról nem készült nyilvántartás, csak 1957-
től indult meg a könyvtári állomány vezetése a 
leltárkönyvben. Az 1308 kötetből ekkorra már 
sok megsemmisült vagy elveszett. A könyvtári 
munkát a levéltár dolgozói végezték megoszt-
va. Először leltári szám alapján rendszereztek, 
viszont a könnyebb kezelhetőség érdekében 
áttértek a formátum (gerincmagasság) szerinti 
tárolásra. 1975-től a könyvtári munkákat olyan 
személy látja el, aki könyvtárosi szakképesítés-

sel rendelkezik. A könyv-
tár ezután megannyi 
helyváltoztatáson és 
átalakuláson ment át, 
míg végül 1984-ben 
az egész intézmény új 
épületbe került.

A könyvtár fő gyűjtő-
köre által gyűjti minda-
zon könyveket, melyek 
tartalmilag kötődnek 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye és eme terület 
történeti megyéihez. 
Mellékgyűjtőkörben 
pedig mindazon köny-
veket, melyek az irat-
tári-levéltári munkákat 

segítik, ezek főként magyar történelmi, életraj-
zi, szociológiai és helytörténeti művek. Meg-
annyi időszaki kiadvány maradt fenn a megye 
területéről, ide értve a különböző hivatalos ér-
tesítőket és lapokat, a Magyar Életet, a Magyar 
Jövőt és a Reggeli Hírlapot, melyek évfolyamai 
nagyrészt hiánytalanul megvannak.

A könyvtárban jelenleg is az állomány revízió-
ja és rendezése történik, melynek befejezése az 
év második felére tehető. Utána könyveink ka-
talogizálása marad az MNL szakkönyvtárainak 
közös Corvina rendszerében.

Tóth Gábor
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A városi könyvtár ala-
pításának éve 1953. 
július 1. Ekkor még a 
sátoraljaújhelyi járási 
könyvtár fiókkönyvtá-
raként üzemel az in-
tézmény. 1953–1962 
között a könyvtár 
egyetlen dolgozója 
Tarr Lászlóné tisztelet-
díjas könyvtáros, aki 
heti több alkalommal 

még a járási könyvtárban is tevékenykedik.
1961-ben a Művelődési Ház egyik klubhelyi-

ségébe kerül át a könyvtár, ahol a könyveket 
nem sikerül megfelelően elhelyezni. A helyben 
olvasás és a tájékoztató munka is nehézkes. Ek-
kor már Balla Árpád (1962–1963) vezetésével 
működik a könyvtár.

Fontos mérföldkő 1968, mert Sárospatak vá-
rosi rangjának visszaszerzése révén a könyvtár 
már önálló városi könyvtárként kezd el működ-
ni. Az olvasók igényeinek teljesebb kiszolgálá-
sa érdekében 1977-ben zenei részleg nyílik az 
intézmény falain belül. Ekkor a városi könyvtár 
a Rákóczi út 47. szám alatt működik. A kívül-be-
lül felújított épületben ideális körülmények kö-
zött folyhat az olvasók kiszolgálása és a szakmai 
munka Gyurcsák 
Veronika (Dr. Ka-
suba Jánosné) ve-
zetésével (1963–
1979).

A Makovecz 
Imre tervei alapján 
épült A Művelődés 
Házába 1983-ban 
költözik a könyv-
tár. Az önálló in-
tézmény vezetője 
ekkor Halász Mag-
dolna. 1992-től a 
könyvtár szerte-

ex lIbrIs 

sáRosPAtAKi KönyvtáRi tAbLó

Ex libris rovatunkban egy-egy könyvtáros kolléga portréját szoktuk megrajzolni, most 
azonban egy különleges alkalomból különleges vállalkozásba fogtunk. A 65 éves sá-
rospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár képét vázoljuk föl a meghatározó pillanatok és 
könyvtárosok által.

ágazó kapcsolatainak 
kiépítésével regioná-
lis, országos és nem-
zetközi tanácskozások 
színhelyévé válik a 
városi könyvtár. Ek-
kortájt alakul meg a 
Zempléni Könyvtáro-
sok Szervezete, mely 
a könyvtár keretein 
belül működött, ösz-
szefogva a térség 
könyvtárosait.

Halász Magdolna 
vezetése alatt, a pályázati lehetőségeket ki-
használva, 1998-ban a könyvtár informatikai 
fejlesztése is elkezdődik, melynek során a ha-
gyományos könyvtári szolgáltatások mellett az 
internet-hozzáférés is biztosítottá válik.

A millennium évében a Városi Könyvtár fel-
veszi Patak nagyasszonya, Zrínyi Ilona nevét. A 
névadó ünnepséget nemzetközi tudományos 
konferencia követi, melyen neves történészek 
vesznek részt.

2003-tól kistérségi központként is működik 
a könyvtár, 15 kistelepülés könyvtári ellátását 
biztosítják Sárospatak irányításával. Szintén 
pályázati támogatás adott lehetőséget a kor-
szerű könyvtári adatbázis és online katalógus 
létrehozására. Halász Magdolna nyugdíjba vo-
nulása után, 2008 januárjától szervezeti vál-
tozás történt a könyvtárban: összevonták A 
Művelődés Házával. Integrált intézményként 
Kövér Sándorné, majd 2016-tól Trembeczki 
Lászlóné könyvtári szakmai vezető irányításá-
val működik.

2013-tól, a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer keretében, a miskolci II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár megbízásából 
továbbra is Sárospatak látja el a 15 járási tele-
pülés könyvtárát. 

Trembeczki Lászlóné
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tAtátóL toKAJig, tAJvAnig és tovább
Turczi István, a hivatásos álmodozó verseit mandarin nyelvre is lefordították

Az év versei 2018 című antológiában megjelent alkotások száz költője között mindösz-
sze hárman vannak (Serfőző Simon, Fecske Csaba, Vass Tibor), akik Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében élnek vagy munkásságuknak köszönhetően idekötődnek. De a helyhez 
kapcsolható témaválasztást tekintve a versek sorából kiemelkedik a tatai születésű, 
Budapesten, Zuglóban élő Turczi István egyik alkotása, A 366. pócz. Ennek köszönhető-
en rácsodálkozhatunk szülőföldünk irodalmi gazdagságára is.

Turczi István A 366. pócz című versének alcíme ponto-
san megjelöli a helyet: „Kazinczy levéltári asztalánál, 
Sátoraljaújhelyen”. Az első sor azt is megmagyarázza, 
hogy került a fővárosi költő a zempléni városba, az it-
teni levéltárba, ahol egykor Kazinczy Ferenc dolgozott: 
„Tokaji bor + írótábor, hozzá kirándulás”. Majd mindjárt 
a második sorban megjelenik Kassa is, a XIX. század ele-
jén ott készült Felsőmagyarországi Minerva, a „nemzeti 
folyó-írás” stílusában idézi: 
„’Látást érdemlő dolgok közt’ 
bolyong / és gőzölög a másna-
pos artistai társaság.” A tér és 
az idő lassan kitágul: a harma-
dik sor elején dőlt betűvel sze-
dett „Fülkefény” már József 
Attilára, a magyar költészetre 
irányítja az olvasó figyelmét. 
A klasszikus alapvetés után 
a szerző igyekszik elhelyezni 
magát azon a bizonyos 366. 
polcon, hiszen ezen a helyen 
neki is, ahogy feltehetően 
másoknak is, eszébe jut: mi 
marad utánunk?! Miért is va-
gyunk ezen a világon?!

A 2017-es esztendő több 
lehetőséget is adott Turczi Ist-
vánnak a számvetésre. Ha a 
hatvanadik születésnapja kap-
csán magától nem készített 
volna leltárt, az újságírók, az 
irodalmi lapok szerkesztői, az 
ünnepi interjúk készítői újra és újra megkérdezték tőle: 
melyek voltak eddigi életének legfontosabb mérföldkö-
vei, mit tart a legnagyobb sikerének?! Ki ő egyáltalán? 

Turczi Istvánnak ugyan nincs névjegye, de nem is fér-
ne rá mindaz, amivel foglalkozik: író, költő, műfordító, 
szerkesztő, kiadóvezető, egyetemi oktató, irodalom-
szervező, a Magyar PEN Club főtitkára, a Magyar Író-
szövetség Költői Szakosztályának elnöke, a Költők Világ-
kongresszusa alelnöke, tagja továbbá itthon a Szépírók 
Társaságának, a MÚOSZ-nak, a Norvég Irodalmi Akadé-

miának és az Európai Költészeti Akadémiának – és még 
folytathatnánk a felsorolást, de leginkább csak hivatá-
sos álmodozónak mondja magát. Munkásságának elis-
meréseként kapott díjainak felsorolása is hosszú lenne: 
József Attila- és Babérkoszorú díjas költő, a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztjének kitüntetettje, megkapta a 
Prima Primissima díjat, és a 2017-es Tokaji Írótáborban 
a Hordó-díjat is. Tavaly ez volt számára a legkedvesebb, 

hiszen – mint mondja – min-
dig az éppen megkapott elis-
merésnek, díjnak, dicséret-
nek, jó szónak örül az ember. 

Az itthoni munkája, a Par-
nasszus folyóirat szerkeszté-
se, a kiadó vezetése mellett 
gyakran jár külföldre is. A 
Költők Világkongresszusának 
alelnökeként sokfelé hívják. 
Részt vett Dél-Amerika legna-
gyobb költészeti fesztiválján, 
a kolumbiai Medellinben, el-
jutott Ecuadorba, Nicaragu-
ába, Peruba… Dél-Amerika 
mellett a másik nagy szerelme 
Ázsia. Tajvanban már három-
szor járt. Rajongója a tajvani 
kultúrának, de felolvasott már 
Dél-Koreában, Malajziában, 
Kínában, Indiában, Mongóliá-
ban… A magyar nyelvű kiadá-
sok után önálló kötete jelent 
meg angol, német, francia, 

héber, mandarin, román, spanyol nyelven, és legalább 
húsz idegen nyelven jelentek meg a versei különböző 
folyóiratokban, antológiákban. 

Hogy valaki lefordította-e valamilyen idegen nyelvre A 
366. pócz című Turczi István-verset, arról egyelőre nincs 
tudomásunk. Már a cím lefordítása, a „pócz” cz-jének 
értelmezése sem lehet könnyű bármilyen más nyelven, 
de a vers első szavai, a „Tokaji bor + írótábor” olyan helyi 
értékek, melyeket itt lehet csak igazán megismerni. 

Filip Gabriella

genIus locI - megyénK aZ Irodalomban

 Turczi István
A 366. PóCZ

Kazinczy levéltári asztalánál, Sátoraljaújhelyen 

Tokaji bor + írótábor, hozzá kirándulás.
„Látást érdemlő dolgok közt” bolyong
és gőzölög a másnapos artistai társaság.
Fülkefény, embernyomok, por-intarziák.
És meghittség, ami nem is a miénk, mégis
ott gomolyog a gatyarohasztó hőségben.
Csak vissza kellene emlékeznünk
szépapáink dédunokáinak ifjúkorára,
de a képzelet nem fér el az időben.
A falakra szegezett póczok fekete leple mint megannyi
számozott kolumbárium.
Az enyém legyen, mondjuk, a 366-os.
Kazinczy széke mögött, a jobb kezénél, legfelül.
Jó helynek látszik; magasan van, megjegyezhető.
Mások is választanak, a szemekből látom.

A pillanatban benne az ünnep.
Mindenki a magáéról hallgat, magának.
Nagyon nehéz igazságosnak lenni a múlthoz.
Megszokni az érintések tűszúrásait: kezdődő
tárgyilagosság. A gyakran forgatott könyvek
engedelmességével nézünk vissza.
Fülkefény, embernyom, por-intarziák.

Ahogy Isten láthat minket,
ha átrágta magát a teremtés összes periratán.
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láTVány és TarTalom – KölcsönhaTásban
A kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepét, az Ünnepi Könyvhetet im-
már 89. alkalommal rendeztük meg, Miskolcon június 6–9. között. A könyvhéthez kapcso-
lódó első könyvbemutatót viszont már 4-én, az utolsót 12-én tartottuk.

A nyitónapon különleges játékra invitáltuk az érdeklő-
dőket. Az irodalmi hősök köztünk élnek! mottó jegyé-
ben vállalkozó kedvű könyvtárosok jelmezes jelenlété-
hez kötődött egy irodalmi játék, mely nagy sikert aratott 
a közönség körében. A látogatók többek között Ludas 
Matyival, János vitézzel, Mátyás királlyal és Beatrixszel 
is találkozhattak. A Mátyás-emlékévhez kötődően felál-
lítottunk egy óriás „Corvinát”, melynek segítségével le-
fotóztathatta magát a térre látogató Mátyásként, Beat-
rixként, udvari bolondként és apródként is.

Szerda délután hivatalosan is megnyílt Miskolcon – 
az országos előtt egy nappal – a 89. Ünnepi Könyvhét 
és 17. Gyermekkönyvnapok. A könyvtérré alakult Er-
zsébet téren a programsorozatot Kiss Anna Kossuth-dí-
jas költő, a Nemzet Művésze nyitotta meg. Beszédében 
felhívta a látogatók figyelmét arra, ne feledkezzenek 
meg szellemi örökségünk ápolásáról és megőrzéséről.

Az ezt követő nagykoncerten a Kaláka együttest hall-
hattuk annak apropóján, hogy a zenekar számos Kiss 
Anna-verset énekelt meg pályafutása során, melyből 
jó párat meg is mutatott a miskolci közönségnek. Fellé-
pésüket a Bartók Plusz Operafesztivál támogatta.

A Könyvtér berendezkedése már-már hagyományos, 
hiszen újra felépítettük az irodalmi teraszt, ahol első 
nap a helyi alkotók váltak főszereplővé. A további na-
pokra olyan vendégeket, olyan írókat hívtunk – több 
mint harmincat –, akiknek művei iránt fokozott ér-
deklődést tapasztaltunk a miskolci olvasók részéről. 
Fontosnak tartottuk, hogy a szerzők ne csak a könyv-
tárakban legyenek jelen, hanem a Könyvtéren is, meg 
lehessen őket szólítani, hiszen a teraszra nemcsak az 
alkotókat vártuk, hanem az „utca emberét” is; be le-
hetett kapcsolódni a beszélgetésekbe, kényelmesen 
lehetett dedikáltatni a megvásárolt köteteket. 

A téren a könyvkereskedők és kiadók változatos kí-
nálattal jelentek meg, az idén még többen árulták ked-
vezménnyel újdonságaikat.

A színpadon a város tehetséges fiataljai mutatták 
meg tudásukat, ehhez minden évben kiváló partnere-
ink a város közoktatási intézményei. Az amatőrök mel-
lett természetesen miskolci művészek – bábszínházak, 
zenekarok – is jelen voltak a színpadon. Csütörtökön 
pedig külföldi vendégeink voltak, ungvári táncosok 
mutatták be tudásukat a miskolci közönségnek.

A Mátyás-évhez is kötődött az Egyszer lesz Miskol-
con kutyavásár című programunk. Hagyományainknak 
megfelelően segítő szervezeteket hívtunk meg a térre, 
ezúttal „kutyásokat” (Miskolci Állatsegítő Alapítvány, 
Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapít-
vány, a vakok és gyengénlátók megyei egyesülete). A 
Demény-könyvek szerzőjének, Magos Juditnak asztala 
előtt hosszan kígyózott a sor, de a dedikálásra vára-
kozók nem bánták, mert közben megismerkedhettek 
az író kutyáival. És hogy az irodalom se maradjon ki a 
kutyás napból: a látogatók próbára tehették tudásukat 
egy speciális irodalmi (kutyás) totóban. 

A szombat – hagyományosan – a gyermekeké. Báb-
színházi előadásokkal, állatsimogatóval vártuk a gyer-
mekeket és kísérőiket. A kézműveseknél és az arcfes-
tőknél királylánnyá vagy vitézzé változhattak. A téren 
vendégeskedett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
edukációs kampánysátra is. 

Az ünnepi könyvhéthez kapcsolódó programok már 
hétfőn, június 4-én elkezdődtek, és egészen június 12-
ig tartottak. Ez alatt a kilenc nap alatt minden napra 
jutott egy, olykor több könyvbemutató, író-olvasó ta-
lálkozó a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár központi épüle-
tében és tagkönyvtáraiban. A szépirodalom mellett a 
történelmi és az élet nehéz szakaszain átsegítő köny-
vek kerültek fókuszba – ami jó választásnak bizonyult, 
hiszen elmondhatjuk: nagy látogatottságú, sikeres ren-
dezvénysorozatot zártunk.   

 
Tumikné Csurák Ágnes

TüKör
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Erdőhorvátiban, Hercegkúton és Makkoshotykán 
Nyulász Péter író látogatott el a gyermekolvasókhoz. 
Nagy sikere volt mozgással kísérhető verseinek, 
a kisiskolások szívesen vettek részt a közös 
verstanulásban. Az előadásokon nemcsak a 
gyerekek, hanem a tanító nénik is szerepet kaptak. 
A rendezvények végén nagy volt a tolongás az 
autogramért. 

Kazincbarcikán az Egressy Béni Városi Könyvtár 
szervezésében Szomolai Tibor: Maffia a Felvidéken 
című regényével ismerkedtek meg az érdeklődők. 
A kötet a kilencvenes évek sötét korszakába, a 
Csallóköz szívébe viszi el olvasóit. A szerző szemé-
lyes élményeivel, emlékeivel átszőtt beszélgetés 
témája az alvilág és a politika kilencvenes évekbeli 
viszonya volt. 

Harmadszor rendeztek Könyvheti Kavalkádot Ózdon, 
a Városház téren. A programsorozat a JaJa Együttes 
produkciójával kezdődött. A formáció elsősorban Jó-
zsef Attila megzenésített verseit adta elő. Ezt követően 
helyi és Ózd környéki írókkal, költőkkel találkozhattak 
az érdeklődők. A dalszövegek és versek viszonyát Zá-
vada Péter rendhagyó irodalomóra keretében mutatta 
be a kamaszoknak. A fiatalok körében népszerű Ak-
kezdet Phiai együttes egyik alapítója őszintén beszélt 
kudarcairól, és arról is, hogyan találta meg önmagát az 
írásban. Kiállítás nyílt a Városi Könyvtárban Dombovári 
Tibor víz alatti természetfotós munkáiból, aki előadást 
is tartott a tengerek élőlényeiről. 

Sárospatakon június 9. és 11. között a Petőfi Irodal-
mi Múzeum mozgókiállítását, a 200-as Arany-buszt 
tekinthették meg az érdeklődők. A kiállítás Arany Já-
nos életét, költészetét versek, képek, relikviamásola-
tok, hang- és filmfelvételek segítségével mutatja be. 
A busz melletti pihenőben a látogatóknak alkalmuk 
volt Arany-köteteket lapozgatni, kvízeket kitölteni, 
szójátékokat játszani, és kipróbálhatták erejüket egy 
petrencés rúddal vagy egy malomkővel is. 

A könyvhét az írók és az olvasók ünnepe, s egy-
ben lehetőség arra is, hogy a magyar kultúra ér-
tékeit a legkisebb településre is eljuttassuk. Azt 
reméljük, hogy minél többen és egyre gyakrabban 
fogadják el meghívásunkat, hogy „találkozzunk a 
könyvtárban!”

Szabóné Lenkefi Ildikó

TüKör

KönyVünneP a megyében
A 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok ideje alatt változatos irodalmi, tör-
ténelmi, zenei programokkal várták az olvasókat Borsod-Abaúj-Zemplén megye kisebb 
és nagyobb településein egyaránt. Mindenki találhatott érdeklődésének megfelelőt a 
színes kínálatból.

A megyei megnyitót Mezőcsáton, a Művészetek 
Házában rendezték június 6-án. Köszöntőt Török 
Dezső, a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés 
elnöke és Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város 
polgármestere mondott. Az ünnepi könyvhét me-
gyei rendezvényeit Nemcsák Károly Jászai Mari-dí-
jas színész, érdemes művész és Szabó Gyula Győző 
színművész műsora nyitotta meg. 

A kortárs irodalom toplistás szerzőivel találkozhat-
tak az érdeklődők június 6. és 11. között Edelényben, 
a Városi Könyvtárban. A kezdőnapon Nagy Bendegúz 
történeteit ismerhették meg a jelenlévők. A sport-
baleset következtében kerekesszékbe kényszerült 
utazó bejárta a fél világot, nem törődve kalandozásai 
nehézségeivel. Könyvében, mely a Bendegúz, a kere-
kesszékes világjáró címet viseli, a 2002 és 2013 kö-
zött Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában készült 
útinaplójából válogatott érdekességeket az olvasók 
számára, fotókkal gazdagon illusztrálva. 

Június 8-án a Dubicsányban élő Bónizs Róbert volt a 
könyvtár vendége. Az író A kőfaragó és a Szent Lász-
ló íja című kötet után Nagy Lajos király és Toldi Mik-
lós életét dolgozta fel az Ördögi erő című kötetében, 
melyet az ünnepi könyvhét keretében mutatott be a 
résztvevőknek. 

Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész a Szent Mik-
lós Görögkatolikus Általános Iskolába látogatott el, 
majd ezt követően a felnőttek is találkozhattak vele. 
Beszélgetőpartnere a fiatal költő, Hevesi Judit volt, 
aki a találkozóra szintén elvitte a Hálátlanok búcsúja, 
valamint a Holnap ne gyere című verseskötetét. 
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méZédes JuTalom, JáTéKoK – KönyVTárI maJálIs
Negyedszer kapcsolódott a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a város napi 
programokhoz a Könyvtári Majálissal. A szabadtéri könyv(társas) fesztivál ezen a szom-
baton is különböző játékokkal, színpadi produkciókkal és mézédes jutalommal várta a 
családokat, baráti társaságokat.

A május 11-ét, Miskolc napját 
övező programsornak lényeges 
eleme lett a Könyvtári Majális, 
amely igazi családi programmal, 
szórakoztató, irodalmi kötődésű 
játékokkal vonzotta a Népkert 
mellett található II. Rákóczi Fe-
renc Könyvtár előtti térre az ér-
deklődőket. A programokat úgy 
állítottuk össze, hogy a család 
együtt is játszhasson, de egy-egy 
programrész kedvéért szét is válhattak, így is mindenki 
találhatott a maga kedvére való elfoglaltságot.

Délelőtt 10 és délután 4 óra között tehát játékokkal 
vártuk a családdal, barátokkal és ismerősökkel érkezőket. 
Volt zene és próza is a színpadon, méghozzá mindenből 
minőségi. A programok között szerepelt Mesés ki mit 
tud?, de sikeresek lehettünk akár nyomkeresésben is, 
aminek mézédes volt a jutalma – hiszen Jancsi és Juliska 
mézeskalácsát kellett megtalálni.

A természet- és környezet-
védelem hagyományosan 
fontos szerepet kap a Majá-
lis programjában, termé-
szetesen, ha lehet, könyves 
formában is. Így kinyitottuk 
a nagy Zöld könyvet, amiből 
sok érdekességet kiolvas-
hattak a résztvevők a szerző, 
Gévai Csilla író, képzőmű-
vész segítségével. De volt 

szó a megújuló energiákról és természeti ismerete-
inket is gazdagíthattuk. 

A rendezvényen Vig Balázs meseíróval találkozhat-
tak a gyermek és felnőtt olvasók. A program meg-
határozó eleme volt ismét a közkedvelt Kolompos 
együttes koncertje, és természetesen kézműveskedni 
is lehetett a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 
tagjainak és a könyvtár munkatársainak segítségével.

Csörnök Mariann

KönyVes ParK a bérháZaK KöZöTT
Másodszor szerveztek egész napos programot Könyves park – Park utca 8. címmel a 
miskolci Petneházy-bérházak és az azt övező családi házas utcák, valamint az Avasi 
lakótelepen élők számára a Kaffka Margit Könyvtár munkatársai.

A rendezvény alapvető célkitűzése 
a marketingstratégia része: kelt-
sük fel minél többek érdeklődését 
szolgáltatásaink iránt, ezáltal ne 
csak kölcsönzési helyként legyünk 
ismertek, hanem olyan közösségi 
térként is jegyezzenek, ahol rend-
szeresek és népszerűek a temati-
kus előadások. Így olvasóink szá-
mának növekedése mellett stabil 
közösséget is építünk.

Az egész napos szabadtéri ren-
dezvénnyel aktivizálni akartuk az 
óvodáskorúakat, a kisiskolásokat, 
a középiskolásokat éppúgy, mint 
a lakótelepen élő aktív népessé-
get és a nyugdíjasokat. A Könyves 
Park rendezvénycím arra utalt, 
hogy a programok jelentős részé-
vel kitelepültünk a könyvtár elé, a 

Park u. 8. pedig a postai címünk, 
megtalálási helyünket tudatosí-
totta.

Péntek délelőtt az óvodások és 
kisiskolások számára nyújtottunk 
újszerű élményeket azzal, hogy a 
könyvtár előtti szabad téren ren-
deztük be a Borka játszóparkot, de 
bábszínház és kézműves foglalko-
zás is várta őket. A délutáni prog-
ramokra az általános iskolák felső 
tagozatosai és felnőttek jöttek el. 
Ekkor gyermekszínjátszók szóra-
koztatták őket, volt ismeretterjesz-
tő előadás, kézműveskedés, egész-
ségügyi szűrés és tanácsadás. A 
színpadi programokat a koraesti 
órákban felnőtteknek szóló, nép-
szerű slágerekre építő koncert-
program zárta. 

Fontos része volt programunknak 
Az év ifjú olvasója és az év olvasó-
ja díj átadása, valamint a Könyvről 
könyvért vetélkedő. Mindeköz-

ben természetesen hagyományos 
könyvtári szolgáltatásainkat is 
igénybe vehették az érdeklődők. 
Az egész napos közösségi rendez-
vénnyel közel 500 személyt kész-
tettünk aktivitásra. 

Borkuti László
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Fontos Az Együtt töLtött iDő!
családI sZombaToK aZ egressyben

A könyvtár gyermek- és felnőttrészlegének 2012-es 
összeköltöztetése után megnőtt a családok könyv-
tárlátogatása. A közvetlenebb kapcsolat hívta életre 
egy TÁMOP-projekt keretében az úgynevezett Csalá-
di szombat programsorozatot, melynek részeként há-
rom műhelyben tevékenykedhettek a családok.

Mesél a múlt címmel város- és könyvtártörténe-
ti érdekességekkel, könyvtárhasználati szokásokkal 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A Mesebiroda-
lom című projekt keretében a legkisebbek számára 
játszósarkot alakítottunk ki. A Családi interaktív olva-
sóklub pedig azokat a családokat tömöríti, akik egy-
másnak ajánlanak olvasnivalókat. A szervezett prog-
ramok keretében írókkal találkozhatnak a családok, 
a kisebbek bábszínházi előadásokon vagy zenés iro-

dalmi műsoron vehetnek részt. Az ünnepekhez kap-
csolódóan kézműves foglalkozásokon ajándékokat is 
készíthetnek. Egy több alkalomból álló sorozat része 
volt a családfakészítés, a kész munkát a könyvtárosok 
kinyomtatták és bekeretezték.

Molekné Kőrösi Beatrix 

ünnEPEK és KézMűvEs szoMbAtoK 

Szombati kézműves foglalkozásunk – amely a Kézműves 
szombat nevet viseli – nagy népszerűségnek örvend. 
Minden alkalommal sok kisgyermek látogat el szülei-
vel, hogy alkossanak, kreatívkodjanak. Nemcsak az in-
gyenesség vonzza őket, hanem az is, hogy mindig olyan 
technikákat igyekszünk bemutatni, amelyek felkeltik a 
gyerekek érdeklődését és szívesen ki is próbálják. 

A kézműves foglalkozások mellett helyet kapnak 
könyvtárunkban egyéb családi rendezvények is. A 
Mikulás már több éve ellátogat hozzánk, megajándé-
kozva a gyerekeket, de a költészet napi szavalóverse-

nyünkre is együtt érkeznek a szülők és a gyerekek. A 
városi gyermeknapon évek óta részt veszünk. Minden 
alkalommal többféle alkotást készíthetnek el a kisebb 
és nagyobb gyerekek szüleikkel együtt.

Takács-Lipcsei Anita 

nyáRi KézMűvEs KEDDEK 

Immár hagyománnyá vált a néhány éve Kézműves 
kedd elnevezéssel útjára indított kezdeményezésünk. 
A nyári szünidő keddi napjain várjuk a kézműves-
kedést kedvelő kicsiket és nagyobbakat szüleikkel, 
nagyszüleikkel együtt, akiknek tartalmas kikapcso-
lódást kínálunk a könyvtárban. A gyerekek és hozzá-
tartozóik hétről hétre nagy örömmel és várakozással 
vesznek részt a foglalkozásainkon. Nemcsak a város-
ban élő, hanem az itt nyaraló gyermekek is ellátogat-
nak hozzánk. Minden találkozás alkalmával más-más 
témákkal és technikákkal ismerkedhetnek meg a 
résztvevők. A munkadarab elkészítéséhez a témához 
illő zene, mese, vers is társul. Előszeretettel alkalmaz-
zuk a mese átadásának több formáját: papírszínház, 
diafilmvetítés, meseposztó. A tanév befejezését köve-
tően, ezen a nyáron is színes kínálattal hívjuk a könyv-
tárba a közös élményre vágyó érdeklődő családokat.

Nagyné Szentesi Mónika
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a Porcelánlány és mIsKolc

bIblIofIl

Mörk Leonórától néhány éve egy miskolci író-olvasó találkozón kérdezte meg valaki: miért 
nem jelenik meg regényeiben a szülővárosa, miért nem ír itt játszódó történetet? Miért is 
ne?! Így lett A porcelánlány című regényének egyik helyszíne a borsodi megyeszékhely.

Mörk Leonóra Miskolcon szü-
letett, az itteni Földes Ferenc 
Gimnáziumban érettségizett, 
de az egyetemi tanulmányait 
már Debrecenben, illetve Bu-
dapesten, az ELTE magyar-tör-
ténelem szakán végezte. Azóta 
újságíróként, szerkesztőként, 
műfordítóként dolgozik, és sor-
ra írja könyveit. Legújabb re-
génye, A porcelánlány – ahogy 

a hat korábbi kötete is – a Jaffa Kiadó gondozásában 
jelent meg. 

A porcelánlány című regény cselekménye termé-
szetesen fikció, de a hitelességet rendkívül fontosnak 
tartotta a szerző. Visszaemlékezések, családi levele-
zések, korabeli újságok tanulmányozásával igyekezett 
minél pontosabban bemutatni a kort, amelyben élt az 
a bizonyos miskolci lány, akinek a történetét kutatja az 
ükunoka, Lili. A múltidézés, a száz évvel ezelőtti szerel-
mi történet ellenére nagyon is mai regény A porcelán-
lány, hiszen az ősök történetét kutató Lili saját életének 
kudarcaival is szembesül. A fordulatos cselekményen, 
a történeti és lélektani hitelességen túl a száz évvel ez-

előtti Miskolc képe miatt is figyelemre méltó irodalmi 
mű született. Nézzük például a regénybeli Heinrich né-
zőpontjából az egykori várost! 

„Heinrich a Verestemplom előtti villamos-végállo-
máson ült a padon, és a kocsi mellett feszítő, frissen 
vasalt egyenruhába bújt kalauzt rajzolta. A térdén 
mustársárga vászonba kötött vázlatkönyv feküdt, még 
a megérkezése után vásárolta a Széchenyi utcán” a 
színház melletti papírkereskedésben, azóta pedig már 
jó néhány oldalát megtöltötte. 

Miskolc egyetlen városhoz nem hasonlított, ahol 
eddig megfordult, nemhogy Hamburghoz vagy Berlin-
hez, de még Bécshez sem, ahogyan félig-meddig várta 
volna. Vidékies, kisvárosi báját azonban festőinek, és 
mint ilyet, ceruzahegyre kívánkozónak találta. Először 
az épületeket vette sorra, az avasi templomot, a főut-
ca polgárházait, a kakasos tornyú evangélikus temp-
lomot, ahová vasárnaponként elkísérte az istentiszte-
letre a vendéglátóit. Azután rájött, hogy a helybeliek 
közül sokakkal szóba tud elegyedni, a kalauz például 
a hadseregben szolgálva tanult meg annyira németül, 
hogy most egészen jól elboldogultak. A rajztömbben 
így a házak mellé lassan felsorakoztak az emberek.”

Filip Gabriella

LévAy JózsEF EMLéKóDái és EMLéKbEszéDEi
A Kultusz és felejtés – Lévay József irodalmi és társadalmi státusza 
című, tavaly megjelent monográfiája után dr. Porkoláb Tibor iroda-
lomtörténész, a Miskolci Egyetem docense Lévay munkásságának egy 
kevésbé ismert területére irányítja rá a figyelmet a költő emlékódáinak 
és emlékbeszédeinek tudományos szövegkiadásával.
A költő Lévayt az irodalomtörténet-írás a „népnemzeti 
irányzat” másodvonalához sorolja, aki lírikusként nem 
ért fel a Petőfi–Arany–Tompa triászhoz. A kötet beve-
zető tanulmánya és a szövegek olvasása után viszont 
kijelenthető, hogy a kommemoráció szónoki műfajá-
ban Lévay maradandót alkotott, emlékódái és emlék-
beszédei az életműnek nemcsak terjedelmében, ha-
nem irodalmi értékét tekintve is meghatározó elemei.

Dr. Porkoláb Tibor bevezető tanulmányában a 
dicsszónok Lévayt, „a Szó felkent mesterét” és a 19. 
századi közösségi emlékezet mozgatórugóit mutatja be.

A kötetben 27 – kommemorációs alkalomra (emlékün-
nep, szobor- és portréavatás, sírbeszéd, emléktábla-avatás 
stb.) írt – szöveg olvasható, melyekkel Lévay az Akadémia, a 
Kisfaludy Társaság vagy Borsod vármegye felkérésére a ma-
gyar irodalom és közélet olyan nagyjainak állít emléket, mint 

Széchenyi István, Arany János, 
Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, 
Tompa Mihály, Kazinczy Ferenc 
és Kazinczy Gábor, Szemere Ber-
talan vagy Palóczy László.

A szöveggondozás színvo-
nala, a bőséges jegyzetapparátus mellett a kötet fő 
erénye, hogy példaként szolgálhat a hasonló szöveg-
kiadások számára a kommemorációs események és 
előzményeik leírásával.

A szövegeket sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a 
jegyzeteket dr. Porkoláb Tibor írta. A kötet a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadásában, a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Lévay József 
Centenáriumi Emlékprogram keretében jelent meg.

Varga Gábor
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JáTéKosan János VITéZ nyomában
Ennyire talán még soha nem szurkoltak a gyerekek János vitéznek, mint a róla elnevezett 
látogatóközpontban.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár 2018. évi pályázati 
tevékenységének legtöbb embert 
megmozgató projektje „A Könyv-
tárban megtalálod” EFOP -3.3.2-16 
Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért című pályázat. 
A tevékenységi formák között bibli-
oterápiás foglalkozás, tehetséggon-
dozó kiscsoport, havi szakkör, foglal-
kozássorozat és témanap egyaránt 
szerepel. Egyik partnerünk a Petőfi 
Sándor Általános Iskola, akikkel Pe-
tőfi nyomába eredtünk. A program 
keretében jutottunk el a gyerekek-
kel Kiskőrösre. Petőfi szülőházában, 
az emlékmúzeumban mi, felnőttek 
már mindannyian jártunk. A János 
Vitéz Látogatóközpont viszont nem-
csak a gyerekeknek, hanem szá-
munkra is új, sőt, egészen újszerű 
élményt jelentett.

Nagyobb csoportokkal érdemes 
úgy megszervezni az utat, hogy aki 

éppen nem Kukorica Jancsival ba-
rangol, az a galérián tölthesse az 
időt, ahol remek játékok várják a 
gyerekeket: memóriajáték, tün-
dérvár építése, utazás a mesetér-
képen… A nagy kalandra ugyanis, 
amelynek során végigjárják a legis-
mertebb Petőfi-hős útját, és Kukori-

Pályázat
te mit rajzolnál a könyvtárbuszra?

aPPendIx

ca Jancsiból János vitézzé válhatnak, 
5 fős csoportokban indulhattak el.

A szabadulószoba-szerűen kialakí-
tott térben az elbeszélő költemény 
helyszíneit követik az állomások, 
ahol segítségként el is hangzik az ak-
tuális szakasz. Az ehhez kapcsolódó 
feladatokat egy tablet segítségével 
kapták a csapatok. Például a nyájte-
relést vagy a rózsa leszakítását Iluska 
sírjáról, de azon kellett megalkotni-
uk saját János vitéz-figurájukat is… 
A digitális tudás mellett természete-
sen az iskolában megszerzett tudás-
ra és egyéb képességekre is szükség 
volt, például amikor az óriástól csak 
akkor szabadulhattak, ha egy labdá-
val eltalálták a fejét! Mindezt fény- 
és hanghatásokkal gazdagított úton 
járhatták végig a gyerekek (átéltük a 
vihart is), így nemcsak ismereteiket 
gyarapíthatták, hanem rengeteg él-
ménnyel gazdagodtak.

Pálfi Erika

a ii. rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár új könyvtárbuszt vásárol, mely 
2019. második felétől látogatja a megye kistelepüléseit. A kamion nagyságú „mozgó könyvtár” 

külső felületének festéséhez, képének kialakításához várjuk a gyerekek ötleteit, javaslatait.

az én könyvtárbuszom 
címmel megyei szintű 

rajzpályázatot hirdetünk 1–8. osztályos általános iskolai tanulók számára. 

A kép technikája szabadon választható, bármilyen eszköz (vízfesték, ceruza, 
zsírkréta stb.) használható. Az alkotások mérete A/4-es és A/3-as is lehet! 

A rajzlap hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, osztályát, iskoláját, elérhetőségét, 
valamint azt is rá kell írni, hogy művészeti képzésben részt vesz-e a tanuló. 

A legszebb és legötletesebb alkotások készítői ajándékot kapnak.

A pályaművek beérkezésének határideje: 2018. szeptember 27.
Beküldhető postán (3501 Miskolc, Pf.: 176.), vagy leadható személyesen 

a gyermekkönyvtárban (Miskolc, Görgey A. u. 11.)
A legsikerültebb alkotásokból 2018. október 9-én, kedd délután 2 órakor 

kiállítás nyílik a könyvtár központi épületében.

Kérjük a könyvtáros kollégákat, népszerűsítsék e felhívást a gyerekek körében, 
amit augusztus végén az iskolákba is elküldünk!
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