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IKSZ
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség évzáró közgyûlése
✒ Csulákné Angyal Katalin

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2013. december 12-én a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtárban tartotta évzáró
közgyûlését. A megjelenteket Virágos
Márta, az IKSZ alelnöke, a közgyûlés levezetõ elnöke köszöntötte.
A program Halász János kultúráért felelõs államtitkár (EMMI) A kultúra változásai, az átalakuló könyvtár címû elõadásával kezdõdött. A szövetség tagjai
számára fontos témákat az Informatikai
és Könyvtári Szövetség már a 2013. májusi közgyûlése elõtt megküldte a kulturális államtitkárnak (l. Könyvtári Levelezõ/lap 2013. 6. sz. 18–21. p.), ezeket
most néhány pontban aktualizálni kellett.
Ilyen volt például az életpálya-modell
kérdése, az elektronikus dokumentumok,
adatbázisok áfája vagy az EISZ költségvetési forrásai.
Halász János elõadásában átfogó képet adott a magyar könyvtári rendszerrõl,
statisztikai adatokat közölt a könyvtárakKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. március

ról, a beiratkozott olvasók, használók
könyvtárhasználati aktivitásáról. A számok többek között azt mutatják, hogy
csökkent a helyben olvasás, de kétszázhetven százalékkal nõtt a távhasználat.
Megállapította, hogy a könyvtárak
fontos szerepet töltenek be az állampolgárok, valamint a társadalom versenyképességének fokozásában, az élethosszig
tartó tanulás támogatásában, a digitális
írástudás fejlesztésében, a közösségi tér
kialakításában. Az EU-s pályázatok nagyot lendítettek a létesítmények, infrastruktúrák megújításában (tizenkét milliárd forintot használhattak fel a könyvtárak), de hátrányos helyzetben van a
Közép-magyarországi Régió – keresik a
módját, hogyan tudna a kormány ezen segíteni, miként lehetne ezt a hátrányt kompen-zálni.
A levéltári területen a legfontosabb
változás, hogy központosították a hazai
levéltárakat a Magyar Nemzeti Levéltárba. A kormány kifizette a települések tartozását, de valamelyest támogatni fogják
a könyvtári létesítmények felújítását is.
A költségvetési törvény hamarosan a
Parlament elé kerül, elfogadása után külön jogszabályokban rögzítik majd az
egyes feladatokhoz rendelt pénzügyi forrásokat, így például az ODR (Országos
Dokumentumellátási Rendszer) támogatását.
A könyvtáros életpálya-modell kérdésében elõreláthatólag 2015-tõl várható
megoldás.
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Elkészült a 2014–2020. évi országos
könyvtári stratégia, januárban a könyvtári szervezetek megkapják véleményezésre, mondta el még az államtitkár.
Ramháb Mária, az IKSZ alelnöke,
hozzászólásában az ötezer lakos alatti településekkel kapcsolatban azt kérdezte,
hogy mi váltja fel a címzett támogatásokat (mint az épület, a közkönyvtári hálózat fejlesztése), valamint az EU-s pályázatokban milyen lehetõségek állnak a
könyvtárak rendelkezésére.
Halász János a következõ választ adta: a kormány célja a funkcionalitás folyamatos biztosítása a megváltozott fenntartói rendszerben. 2014-re a kulturális
finanszírozásban szemléletbeli fejlõdést
láthatunk, a stratégiai irányok között szerepel a kulturális intézmények komplex
kezelése, és szintén stratégiai kérdés a
könyvtárügy segítése az ötezer lakos
alatti településeken.
Illés Péter, a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár igazgatója, az integrált
könyvtár és múzeum mûködésének támogatásáról kérdezett.
Halász János szerint a kulturális szolgáltatórendszer a helyi igényeknek kell
hogy megfeleljen, mûködtetése települési felelõsség, ehhez kaptak támogatást.
4

Mender Tiborné az ODR mûködésérõl, a szakfelügyeletrõl kérdezett. Halász
János válaszában azt az ígéretet tette,
hogy az ODR-keret növekedni fog, és
2014-ben mûködni fog a szakfelügyeleti
rendszer.
A közgyûlésen Nagy Miklós, az NIIF
Intézet igazgatója tartott elõadást, aki vázolta az 1986-ban alapított NIIF feladatát, mely a közmûvelõdési intézmények
infrastruktúrájának fejlesztése. Az NIIF
hálózatához tartozik minden könyvtár, ez
egy országosan kiépített infrastruktúra,
melynek felhasználója több mint ötezer
intézmény és több mint kétmillió ember.
Feladata ezen kívül a technológia modernizálása, és különösen a lemaradt régiókban a digitális írástudás fejlesztése. Az
NIIF-be beolvadt az eMagyarországpontokat korábban mûködtetõ NT Kft.
Jelenleg ezerhatszáz eMagyarországpont és ezernyolcszáz eTanácsadó mûködik az országban. Ebbõl hatszáznégy
pont mûködik könyvtárakban, kétszáznyolc mentorral, és kétszázkilencvenöt
mentorkönyvtárossal. A nyilvános helyek
felhasználóinak aránya 0,4%. 2014 és
2020 között a felnõttképzési projektek
keretébõl 10–20 milliárd forintot használhatnak fel ennek fejlesztésére.
Ramháb Mária hozzászólásában arra
hívta fel a figyelmet, hogy az eMagyarország-pontok mûködését a kölcsönösség
alapjára kell helyezni.
Az elõadások után a közgyûlés a meghirdetett napirend szerint folytatta munkáját. Virágos Márta felkérte Fodor Pétert, az IKSZ elnökét, beszámolójának
megtartására.
Fodor Péter beszámolt arról, hogy a
2013. évet meghatározta a 2012. novemberi országos könyvtári konferencián elKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. március

indított felkészülés a 2014 és 2020 közötti könyvtári stratégia meghatározására.
A stratégiaalkotás a különbözõ könyvtári
területek kooperációjára épül. Szintén
meghatározó volt ebben az évben a
2014–2020. évekre vonatkozó projektek
és források megismerése. Mivel az EU-s
források régiónként különbözõek, szükséges a prioritások meghatározása. A következõ évtizedben többszöri paradigmaváltással kell számolnunk szakmai
körökben, ezért proaktív tevékenységre
van szükség.
2013-ban – a kulturális törvény módosítása után – részterületeket érintõ szabályozásokra került sor. kezdeményeztük a
könyvtáros szakma életpálya-modelljének és bérkérdésének napirendre kerülését. Az elõkészítés folyamatában aktívan
részt kívánunk venni.
A megyei és megyeszékhelyi könyvtárak új szervezeti felállása a szakmaiság
szempontjának figyelembevételével valósult meg. Külön forrást biztosított a tárca a megyei feladatok ellátására.
Fodor Péter beszélt az IKSZ kiemelt
programjairól, rendezvényeirõl is. Az
Internet Fiesta megrendezése egyfajta
szemléletváltással együtt 2013-ban is sikeresen lezajlott. A csongrádi konferencián minden szomszédos ország képviseltette magát, és új együttmûködési
megállapodásokat kötöttek. Az Összefogás és a Könyves vasárnap minden eddiginél több könyvtár részvételével, több
programmal, növekvõ résztvevõi számmal, sikeresen valósult meg.
Ami a 2014. évet illeti, Fodor Péter kiemelte a könyvtári stratégiai terv elindítását. Megemlítette, hogy az országos
rendezvényekre – Internet Fiesta, csongrádi konferencia – rendelkezésre állnak a
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. március

források, az Összefogás esetében tavaszszal várható a pályázat kiírása.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség kiegyensúlyozottan gazdálkodott
2013-ban is.
Utolsó napirendi pontként Virágos
Márta ismertette az IKSZ elnöksége által
elfogadott javaslatot, hogy jövõre ne változzanak a tagdíjak, amit a közgyûlés elfogadott. Így az érvényes tagdíjak a következõk:
Országos hatókörû intézmények:
40 000 Ft;
Megyei könyvtárak és megyei jogú
városok könyvtárai, valamint
területi hatókörû intézmények
könyvtárai:
28 500 Ft;
Helyi hatókörû intézmények:
10 000 lakos fölötti városok:
17 000 Ft;
10 000 lakos alatti városok:
13 000 Ft;
Községi könyvtárak (2 intézmény):
2 500 Ft.
Fodor Péter zárszavában elmondta,
hogy bár az intézményi integráció miatt
számítanunk kell a tagság csökkenésére,
de arra törekszünk, hogy szakmai feladatainkat eredményesen végezzük továbbra is. ■
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Napló
Szinnyei József hazatérése
Megemlékezések a bibliográfus halálának századik évfordulójára
✒ Farkas Balázs

A tizenkilencedik század „atomjelzõjének” és egy végletekig szorgalmas ember
megnevezésének keresztezõdésébõl létrejött Gõzhangya néven ismerjük a száz
éve elhunyt id. Szinnyei Józsefet (szül.
Ferber József), kinek bibliográfusi, könyvészeti, akadémiai és sokrétû tudományos munkásságára emlékeztek az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK)
2013. szeptember 11-én. Azt írom, munkásságára, ám valójában személyiségére,
korára és kortársaira is – egy kora délutántól kora estig tartó megemlékezésben
mindent elmondtak róla, amit lehetséges,
ez az elõadássorozat mégis olyan óriási
tevékenységet sejtet, amelyrõl lehetetlen
néhány órában beszélni.
6

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, Bakos Klára mondott köszöntõt, majd az OSZK tudományos
igazgatója, Boka László nyitotta meg a
négy elõadásból álló délutánt.
A Magyar Tudománytörténeti Intézet
igazgatója, Gazda István, nem csak
Szinnyei József tudományos életmûvének áttekintésére vállalkozott (noha ez
volt a központi téma), arra is rámutatott,
mennyi feladatuk van a mai könyvtárosság és történetírás avatottjainak, ha ezt a
hatalmas mennyiségû életmûvet fel kívánják dolgozni. Szinnyei minden lépésére egy digitalizálási folyamat lenne a
válasz – nem csak tudományos munkássága, hanem naplói is fennmaradtak
hatvannégy kötetben, egész életében,
minden nap írt. Munkásságának egyik
legnagyobb teljesítménye, a Magyar írók
élete és munkái, még adós egy rövidítésjegyzékkel, amely szintén egy aktuális
feladat, a jövõ kutatóinak munkáját megkönnyítendõ. Az elõadásban Szinnyei levelezésérõl is szó esett, valamint Petõfi
és Jókai bibliográfiája is kapott említést.
(Jókai meg is írta Szinnyeinek, hogy fogalma sem volt róla, milyen sok helyen
publikált).
Szinnyei hírlaptörténeti kutatásairól és
kurrens sajtóbibliográfiájáról Kégli Ferenc, az OSZK nyugalmazott osztályvezetõje beszélt, ennek kapcsán Szinnyei
egyik munkatársának, „felkérõjének”
életrajzát is gondosan bemutatta. AbafiKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. március

Aigner Lajos, aki könyvkiadóként dolgozott, újra és újra megpróbálta összeállítani a kurrens sajtóbibliográfiát, de egyedül
ez nem sikerülhetett, csak a nagy bibliográfus segítségével. 1862-ben indul a kurrens sajtóbibliográfia létrehozása, és sikeres mozzanatairól hallottunk az elõadásban, mielõtt Aigner utolsó éveirõl
kaptunk néhány képet: Szinnyei társa sikertelen könyvkiadói vállalkozás után a
lepkészet és rovartan felé fordult.
Az ELTE Egyetemi Könyvtár már
nyugalmazott fõigazgatója, Szögi László,
a továbbiakban Szinnyei könyvtárvezetõi
szerepérõl beszélt (1877–1878), kitérõkkel munkatársaira, a könyvtár létrehozására vonatkozó tervekre (Trefort Ágoston), az akkori könyvtárügy helyzetére.
Érdekes anekdota hangzott el továbbá arról is, hogy bár Szinnyei rövid ideig dolgozott az egyetemi könyvtár élén, szemtanúja és résztvevõje is lehetett a magyar
kultúratörténet egyik legfontosabb momentumának.
Ekkor zajlott ugyanis az orosz–török
háború, melynek kapcsán az egyetemi fiatalság Törökország mellett állt ki, és
küldtek a szultánnak egy díszkardot támogatásuk jeléül. A gesztus következménye páratlan jelentõségû: Abdul-Aziz viszonzásul több magyarországi kódexet
visszaszolgáltatott (nem Magyarország-
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nak, hanem az egyetemi fiatalságnak),
köztük a Dante-kódexet és a Corvinákat.
Szinnyei vehette át õket.
Az elõadássorozatot Pogány György, a
pilisi Kármán József Városi Könyvtár
igazgatója és több jelentõs könyvtártudományi tanulmány szerzõje zárta; õ azt
vizsgálta, mi történt Szinnyei József halála után a félbemaradt munkával, és
részletesen beszélt Fitz József életérõl,
bibliográfiai tevékenységérõl.
A délután programja az újonnan elnevezett Szinnyei-terem megnyitásával és a
négytárlós Szinnyei-kiállítás értékes, eredeti darabjainak bemutatásával fejezõdött be, meglepetésként Borsos Kata hegedûmûvész játékát is hallhattuk.
Szinnyei hazatérését jelképezi a hírlapolvasó elnevezése, Elbe István (az
OSZK információszolgáltatási igazgatója) köszöntõjében elmondta, hogy
Szinnyei munkássága még ma is hatással
van a könyvtári munkára.
Végigtekintve az elõadók és kurátorok
során, elmondható, hogy a könyvtáros
szakma legkiválóbb képviselõi is mély
tisztelettel, további munkára inspiráltan
beszéltek a nagy bibliográfusról, és egy
nagy hagyomány továbbvitele a mai dolgozók, kutatók feladata – Szinnyei József
teljesítményét viszont aligha tudjuk megközelíteni. ■
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Beszámoló az MKE MKSZ szakmai napjáról
✒ Dettai Eleonóra–Wittinghoff Judit

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mûszaki Könyvtáros Szekciója (MKE
MKSZ) februárban anyaintézményében,
a BME OMIKK-ban tartotta idei elsõ
szakmai napját. A szekció rendezvényét
igen nagy érdeklõdés övezte, a résztvevõk megtöltötték a patinás egykori folyóirat-olvasóteremet. A megjelenteket
Nagy Zoltán elnök köszöntötte, és felkérte Liszkay Bélát, a könyvtár fõigazgatóját, aki korábban az MKSZ vezetõségi
tagja és alelnöke volt, A mûszaki könyvtárak szerepe, jövõbeli fejlõdési lehetõségei és új útjai címû elõadása megtartására.
A fõigazgató elõadásában elsõsorban
azokról a változásokról, fejlesztésekrõl
8

beszélt, amelyek az elmúlt idõszakban
történtek, illetve várhatók a könyvtárban.
A szolgáltatások terén újdonság az
e-kérõlapok bevezetése, melyek rövid
idõ alatt igen népszerûvé váltak a felhasználók körében. A könyvtárban használt Aleph programból így már közvetlenül lehet a kéréseket a könyvtárosokhoz
eljuttatni. Ma már igen fontos a nagy
könyvtárak, különösen egy egyetemi
könyvtár életében a külföldi hallgatók
megszólítása is. Számukra egy kattintással elérhetõ a könyvtár internetoldalának
angol nyelvû változata.
A legnagyobb sikert, elismerést a
könyvtár tevékenységében talán az egyetem honlapjának szerkesztése jelentette
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. március

az elmúlt idõszakban. Aszódi Attila rektorhelyettes kezdeményezésére a bme.hu
honlap tartalomszolgáltatása megújult és
a könyvtár kezelésébe került. Ez nem kis
feladatot jelentett a munkatársaknak, de
olyan jól sikerült az új arculat kialakítása, hogy 2013-ban elnyerték vele az igen
megtisztelõ legjobb felsõoktatási honlap
címet. A múlt év folyamán kétszázötven
új cikk került fel a honlapra, és a látogatottsága is folyamatosan nõ, tudtuk meg a
fõigazgatótól.
Akárcsak az egyetem honlapjának a
szerkesztése, a Kutatók éjszakája rendezvénysorozat mûegyetemi eseményeinek
a szervezése sem szorosan vett könyvtári
feladat, de szívesen vállalták a BME
OMIKK munkatársai ennek teendõit. Az
egészségügyi személyzetrõl való gondoskodás, az elõadásokhoz szükséges termek biztosítása, a programok anyagi
vonzatának fedezésére pályázatok írása
csak néhány az ehhez kapcsolódó munkák közül.
A mûegyetemi és külföldi oktatók
egyik igen jelentõs publikációs csatornája a Periodica Politechnica sorozat folyóiratai, melyek nyomtatott és open access
elektronikus változatban is megjelennek.
A technikai szerkesztéssel, a megjelenéssel, az elektronikus szerkesztõségi rendszer üzemeltetésével kapcsolatos teendõk
a könyvtár feladatai közé tartoznak.
A szaklapok jelentõségét mutatja, hogy
kettõ rendelkezik közülük impakt faktorral, és a Scopus is referálja.
A BME OMIKK gondozásában jelenik meg a könyvtáros szakma egyik legrangosabb folyóirata, a hatvanegyedik
évfolyamába lépett TMT, vagyis a Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás. A kiadvány megjelenésének financiális probléKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. március

máiról és a kiadás jövõbeli – várhatóan a
jövõ évtõl kezdõdõ – online megjelenésérõl részletesebben Berke Barnabásnétól,
Zsuzsától, a folyóirat olvasószerkesztõjétõl hallottunk. Jelenleg a folyóirat nem
kap semmilyen támogatást a központi
költségvetésbõl, a szerkesztõk és a cikkírók önkéntes munkával járulnak hozzá a
lap fenntartásához. Az analóg (nyomtatott) megjelenést ebben az évben még az
elõfizetési díjakból finanszírozzák. Berke
Barnabásné ezúton is kérte a tagságot,
hogy minél többen támogassák cikkekkel, recenziókkal a lap megjelenését.
A múlt év folyamán új helyre, közelebb az anyaintézményhez, a K épületbe
költözött a BME Levéltára, melyet még a
’70-es évek elején Szögi László, a könyvtár akkori munkatársa alapított. Egy másik tavalyi, a könyvtárat építészetileg
érintõ beruházás a fõépület fûtésének
részbeni korszerûsítése volt. Az átalakítás a nagyolvasót, az elõteret és a földszinti folyosót érintette, amely helyeken
korszerû geotermikus energiával váltották ki a korábbi fûtésrendszert. A padlófûtést és a meleg levegõvel való ellátást
az épület mellett elhelyezett tizenhat
szonda biztosítja. A beruházás pályázati
pénzbõl valósult meg.
Liszkay Béla beszélt a könyvtár jövõbeli terveirõl is. Ezek között szerepelt a
cédulakatalógus teljes kiváltása, melyben
az elsõ lépés a katalóguscédulák digitalizálása lenne, majd ezt követõen egy
nagymértékben automatizált feldolgozási
módszerrel az eddig még feldolgozatlan
harmincöt százalék konverziója következne. 2014-ben szeretnének új, korszerû, a MIT-en is alkalmazott DSpace
szoftverrel egy egyetemi repozitóriumszolgáltatást elindítani. Ennek elõkészí9

tése a háttérben már javában zajlik, a neve MDA, Mûegyetemi Digitális Archívum lesz. Célul tûzték ki a könyvtárközi
kölcsönzés rendszerének korszerûsítését.
Az új rendszer teljes körûen elektronikusan kezelné a kéréseket. Szeretnék a külföldi hallgatókat jobban bevonni a
könyvtár használatába. Terveik között
szerepel az olvasói terek átalakítása, a
változó igényekhez való igazítása. Az
egyetem tervezi egy múzeum létrehozását, mely szervezetileg majd szintén a
könyvtárhoz tartozna.
Várhatóan 2014 elsõ felében valósul
meg a BME Publikációs Adattárának
migrációja az MTMT-be, a Magyar Tudományos Mûvek Tárába. A betöltést követõen az oktatók, kutatók tudományos
munkásságának nyilvántartása az MTMT
keretein belül fog megvalósulni.
Liszkay Béla nem csak a könyvtár újdonságairól, hanem nagyon õszintén
beszélt a mûködtetés nehézségeirõl, valamint a könyvtárosok élet- és munkakörülményeinek változásáról is. A financiális nehézségek és a hálózat világa nagy
kihívást jelent a könyvtárak számára, de
ha az intézmények megtalálják az új feladatokat a megváltozott körülmények között és ezeket kiegészítik a könyvtárosok
10

korszerû szakmai tudásával, hosszú távon is jó esélyük van a sikeres mûködésre a diákokkal, kutatókkal és az olvasók
különbözõ csoportjaival.
A fõigazgató elõadása közben és végén is lehetõség volt kérdések feltevésére, így közvetlen, jó hangulatú párbeszéd
alakult ki a hallgatóság és az elõadó között.
A program második részében Horváth
Attila Levente könyvtáros, történész vezette körbe a látogatókat a könyvtár régi
és új terein, aki nagyon élvezetesen mutatta meg a hallgatóságnak az épületet.
A régi könyvtárépületet Petz Samu tervezte, és 1909-ben Wartha Vince rektor
adta át a közönségnek. Érdekes történet,
hogy az eredetileg az Országházba tervezett hatalmas, hatméteres szobor, amely
Sissit és Ferenc Józsefet ábrázolja, végül
a BME elõterében állt. A háború alatt lebombázták, és mivel csak Sissi alakja
maradt épségben, már nem állították fel
újra. Tekintve, hogy beltéri szobornak
készült, jelenleg az Epreskertben látható,
egy fedett részen.
Az olvasóterem Magyarországon az
egyetlen szakrális céllal készült, szabályos hálóboltozatú építmény. Egy óriási
üres, boltíves falfelület látható benne,
amelyet régen monumentális falfestmény
díszített. Alkotója Rakssányi Dezsõ, a
Benczúr-iskola tanítványa volt. Sajnos a
freskó a II. világháborúban egy légitámadás során annyira tönkrement, hogy már
nem volt helyreállítható.
Az olvasóterem alatt található raktárban lenyûgözõ rendben sorakoznak a
könyvek. Itt régebben tömörraktár volt,
de most szabadpolcos olvasói tér lett belõle, ahol a kurrens mûszaki szakkönyvállomány kapott helyet. Érdekes betekinKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. március

tést kaptunk az állomány alakulásába.
Eötvös kultuszminiszter adományával, öt
könyvvel indult 1848-ban az intézmény,
1917-re 117 ezer dokumentumra nõtt az
állomány, 2008-ra pedig már kétmillió
kötettel büszkélkedhetett az egyetem
könyvtára.
A hely sajátosságát mutatja, hogy
idõnként még az árvízzel is meg kell küzdeniük. Alkalmunk nyílt megtekinteni a
csodálatos régi könyvek gyûjteményét is.
Úgy tervezik, hogy a gyönyörû metszetekkel ellátott könyveket majd a leendõ
múzeumban állítják ki.
Feljebb mentünk az úgynevezett legyezõraktárba, amely ergonómiai szempontból is különleges létesítmény. A legfelsõ polcokat is el lehet érni létra nélkül.
A padlózat tûzálló üveg, az üvegablakokon az állítható polcok közé is sok fény
érkezik. Olyan az épület, mintha egy ká-
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polnában járnánk, emiatt sokan úgy gondolják, hogy itt valaha az is mûködött. Ez
azonban csak szóbeszéd, Petz Samu egyszerûen ilyen szép könyvtárat tervezett.
Kár, hogy a levéltár megtekintése már
nem fért bele az idõnkbe.
A beszámolóban csak egy-egy érdekességet tudtunk kiemelni abból a sok információból, amit nagy tudású és igen jó
elõadói képességgel bíró kísérõnk, Horváth Attila mondott nekünk. Csak ajánlani tudjuk a tagtársaknak, hogy a múzeumok éjszakáján látogassanak el a BME
OMIKK könyvtárába, mert szakmabeliként is sok meglepetésben lehet részük.
Egy információkban és élményekben
rendkívül gazdag délutánt töltöttünk a
BME-OMIKK-ban, amelyért összes tagtársunk nevében is köszönetünket fejezzük ki a könyvtár fõigazgatójának és
munkatársainak. ■
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Közhírré tétetik
Könyvtári éjszaka Esztergomban
✒ Szûcs Katalin

Az esztergomi Helischer József Városi
Könyvtár február 21-én immár ötödik alkalommal szervezte meg a Könyvtári éjszaka címet viselõ programot.
Közismert, hogy könyvtárunk szinte
heti gyakorisággal szervez író-olvasó
találkozókat, azonban a nagyszámú közönség nyolcvan–kilencven százaléka
idõsebbekbõl tevõdik össze. Ezért úgy
gondoltuk, hogy célzottan a tizennégy–tizennyolc éves középiskolás korosztályt szólítjuk meg az olvasás és a
könyvtár népszerûsítése céljából. Elsõ alkalommal 2009-ben szerveztük meg a
könyvtári éjszakát, majd a 2011-es év kivételével – amikor technikai okok miatt
nem valósult meg a program – minden
évben megrendeztük, egyre nagyobb sikerrel. Az elsõ három évben mindig más
elõadók és a könyvtárosok tartottak
foglalkozást a diákoknak. Tölgyessy Zsuzsanna és Hernádi Mária egyetemi tanárok drámapedagógiai foglalkozást tartottak, Kovátsné Várady Eszter, a könyvtár
igazgatója, mint krimiíró beszélgetett a
diákokkal. Vendégünk volt még Lackfi
János író-költõ, akivel verset írtunk, Vö12

rös István író-költõ, aki megismertetett a
haikuírás rejtelmeivel.
Különleges színfolt volt Dolák-Saly
Róbert egyénisége, akivel énekeltünk és
az élet nagy dolgairól beszélgettünk, míg
tavaly az Anyanyelvápolók Szövetsége
(ASZ) ifjúsági vezetõségét kértük fel,
hogy legyenek lebonyolítói az éjszakának. Muszka Ágnes, Terjéki Tamás, Orosz
Tamás és Pölcz Ádám színvonalasan öszszeállított programja teli volt szituációs
játékkal és természetesen nyelvi fejtörõkkel, és volt játék a „varázsketyerével” is.
Kerekes Barnabás, a Baár–Madas Gimnázium tanára pedig a viselkedéskultúráról tartott elõadást.

Ennek az éjszakának olyan nagy volt a
népszerûsége a fiatalok és a könyvtárosok körében, hogy idén ismét az ifjúsági
vezetõséget hívtuk meg, hogy tartson egy
egész éjszakán át tartó nyelvi foglalkozást. Az ASZ Ifjúsági Tagozata fõ céljának tekinti, hogy minél szélesebb körben
terjessze tevékenységét, és olyan fiatalokhoz is eljuttassa üzenetét, akik még
nem léptek szoros kapcsolatba a szövetséggel. Erre nagyszerû lehetõséget biztoKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. március

sít az általuk szervezett éjszaka, hiszen
az esztergomi középiskolásokon kívül
felvidéki diákok is részt vettek a rendezvényen. Szép számmal képviseltették
magukat a Párkányi Gimnázium és a
révkomáromi magyar tannyelvû Selye
János Gimnázium diákjai is.
Gyakori kérdés, hogy mit is csinálunk
egész éjszaka a könyvtárban. Az este hét
órától egészen reggeli hét óráig tartó
könyvtári éjszaka folyamán játékos és
komoly hangvételû programok váltották
egymást.

Az est meghívott vendége volt Matula
Ágnes, a Nyelvõrzõ szerkesztõje, aki a
mûsort ismertette meg a középiskolásokkal, és a legutóbbi mûsor kérdéseinek segítségével hozta el a nyelvi játékos adás
hangulatát a könyvtárba. Ezt követõen lánya, Sediánszky Nóra dramaturg tartott
elõadással egybekötött foglalkozást. Beszélt munkájáról, annak nehézségeirõl,
valamint beavatta a fiatalokat a szakma
rejtelmeibe is, majd egy-egy napi hír
alapján kellett egy színházi elõadás ötletét megalkotniuk.
Az éjszaka során bemutatkoztak az
ASZ ifjúsági vezetõségének tagjai,
Muszka Ágnes, Terjéki Tamás, Kerekes
Zsolt és Pölcz Ádám, akik vallottak az
anyanyelvvel való kapcsolatukról. Ezt
követõen az éjszakázók egymásnak
ajánlva bemutatták kedvenc olvasKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. március

mányaikat. Az írók között szerepelt
Márai Sándor, Jókai Mór, Weöres Sándor, Aldous Huxley, Thornton Wilder,
Tolkien, George R. R. Martin.
Természetesen nem maradhatott el a
nyelvi játék sem a könyvtári éjszaka folyamán: volt „varázsketyere”, szituációs
játék, de voltak csapatfeladatok és különféle koncentrációs játékok is.
Az est hangulatát közös éneklés alapozta meg, ahol megzenésített verseket
és ismert dalokat fújtak együtt az éjszakázó fiatalok.
Többen, akik elsõ alkalommal vettek
részt a könyvtári éjszaka rendezvényén,
így fogalmazták meg gondolataikat:
„A hangulat felemelõ volt, a résztvevõk
aktívak és kedvesek voltak. Csak pozitívumokat tudnék felsorolni az éjszakáról.” „Kellemes csalódás volt az éjszaka”.
A társaság egy része nem elõször vesz
részt könyvtári éjszakán. Volt, aki szerint
„az Anyanyelvápolók Szövetsége nagyszerû társaság”, és „kitûnõ szervezés, interaktív játékok” jellemezték ezt az éjszakát, másvalaki szerint „megéri az alváshiány”. A visszajelzésekbõl az látszik,
hogy „eseménydús, programokkal teli
este volt”.
A könyvtári éjszakáról a Duna Televízió Nyelvõrzõ címû mûsora a március
9-ei adásában számolt be. ■
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Kis magyar tavasz a Harmonia Caelestis írójával
✒ Petrozsényi Eszter

Egy barát érkezett a tatai könyvtárba
2014. március 5-én, aki – bár most járt itt
elõször –, mégsem volt idegen. Nemcsak a
városhoz köthetõ személyes szálak miatt,
hanem megnyerõ egyénisége folytán is.
A személyes kapcsolat közvetett:
édesapja a tatai gimnáziumban érettségizett, a város az Esterházy-uradalomhoz
tartozott, nagymamája Majkon, illetve
Csákváron élt. A majki nyarakat idézte is
az egyik regényrészlet, melyet meghallgathattunk az este során. Az elsõ megszólalása olyan kapcsolatot teremtett a
nézõkkel, hogy eltûnt minden hivatalos
színezet az estébõl. Esterházy Péter volt
ez a vendég, aki kötetlenül beszélt gyermekéveirõl, a pesti Piarista Gimnáziumban kapott meghatározó élményeirõl,
amikor úgy érezte, a tudás letéteményesei az oktatók. Az ott eltöltött négy esztendõ beavatási szertartásnak tûnt számára, amely az egyetemes Tudás világába
enged belépni.
Nem írónak készült, az egyetemen matematikusként végzett. Ott szembesült tudásának végességével, az „értem, hogy mit
nem értek, de mégsem értem” problémakörével. Az egyetem befejezése után matematikusként dolgozott néhány évig, ekkor
készült el a Termelési kisssregény címû
mûve. Majd hirtelen ráirányult a figyelem,
és már csak az írás töltötte ki napjait.
Beszélt a stílusok változásáról, amit
más szemmel néz, mint szokás: a társadalmi változások és a matematikai felfedezések között szoros kapcsolatot lát, vagyis szerinte a tudomány fejlõdése magával
hozza az irodalom változását is. Az író14

nak nem elég csupán ábrázolnia a körülötte zajló eseményeket, meg kell fogalmaznia (teremtenie) egy új dimenziót belõlük. Ha ezt nem teszi, akkor csupán a
szakmáját jól mûvelõ írástudó. A mûvész
ennél többet tesz: új értéket, új dimenziót
teremt, s a nem létezõ dolgok sajátosságait kell megértetnie, leírnia.
Sokszor utalt vissza futballista múltjára, a sportban alkalmazott taktika és az
írás hasonlatosságára. A fordítások mindig hozzátesznek valamit az eredeti alkotáshoz. Természetesen az anyanyelvi forma az elsõdleges, ám minden más nyelv –
a más logikából adódóan – hozzátesz, s
egy árnyalatnyit eltérõ megvilágításba helyezi ugyanazt a mûvet, még inkább kiemelve ezzel annak egyediségét. Írásaiban
elsõsorban a nyelv, a magyar nyelv lehetõségeit igyekszik a legteljesebben kiaknázni, és nem a cselekmény felõl közelít.
Egyik legismertebb mûvében, a Harmonia Caelestisben, erõteljesen jelenik
meg a magyar történelem, s ez egyfajta
cinkosságot eredményez az olvasó és a
szerzõ között, mert mindannyiunk számára megélt, génjeinkben élõ dolgokról
beszél. Nem csak az elõadásában bujkált
irónia és finom humor, hanem a mûveibõl felolvasott részletek is inkább a szellemes oldalát mutatták ennek a nagyformátumú szerzõnek.
A Szépírók Társasága támogatásával
megrendezett esemény sokáig fénypontja
marad a Könyves szerda rendezvénysorozatának. Egyik távozó nézõ megjegyezte:
„De jó, hogy van egy Esterházy Péterünk!” ■
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Márciusi ifjak
✒ Dományi Zsuzsa

2014. március 12-én zsibongva, lázas készülõdéssel érkeztek a márciusi ifjak, ha
nem is az Egyetem térre, de a Mûvelõdési Ház Vízimalom termébe igen. A tanuló
ifjúság, ha nem is Landerer Lajos nyomdáját, de helyét elfoglalta a teremben.
Követeléseik ugyan nem voltak, viszont a tizenkét pontról és Petõfi forradalmi hangvételû versérõl, a Nemzeti
dalról szívesen hallgattak meg néhány
gondolatot a szavalóverseny egyik zsûritagjától, a könyvtár mûvelõdésszervezõjétõl, Lezsovits Szilviától. Röplapok helyett a tatai Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár felhívására érkeztek a fiatalok
már délután két órára. 1848-ban a Nemzeti Múzeum kertjébe hirdettek gyûlést
az ifjak, ahol állítólag tízezer polgár volt
jelen. A Márciusi ifjak címû szavalóversenyre ennél jóval kevesebben érkeztek –
közel harmincan –, viszont a hangulat
legalább olyan pezsgõ és izgalmas volt.
Komoly felkészültségrõl adtak tanúbizonyságot a szavalók, öltözékükben is az
alkalomhoz illõen jelentek meg: kokárdát
valamennyien viseltek. Az általános iskolák felsõ tagozatosai között meghirdetett
versenyre legnagyobb számban a Vaszary
János Általános Iskola tanulói jelentkeztek, de a diákotthon lelkes versmondói is
megmutatták tehetségüket. Legtöbben
Petõfi Sándor verseibõl válogattak, de
akadt, aki Juhász Gyula, Vajda János vagy
Gyulai Pál egy-egy költeményét adta elõ.
Elhangzott a rendezvény címadó verse,
Petõfi A márciusi ifjak címû költeménye
is, melyet a hatodik osztályos Petõcz Rebeka interpretált a hallgatóságnak.
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. március

A verseny végeztével Szabó Szerafina
nyugdíjas könyvtáros, egyúttal a zsûri elnöke, köszönetet mondott a gyerekeknek,
amiért szavalataikkal elhozták a mai
korba a százhatvanhat évvel ezelõtti események hangulatát, és méltó módon
emlékeztek meg Magyarország újkori
történetének egyik meghatározó eseményérõl, mely egyben a nemzeti identitásunk alapkövét is jelentette.
A dicsérõ szavakat a díjkiosztó követte. Sinkó Ildikó könyvtárigazgatótól minden induló emléklapot vehetett át, a zsûri pedig nyolc könyvjutalmat adott át a
legügyesebbeknek. Az ötödik-hatodik
osztályosok közül Kovács László Tamás
és Molnár Zsolt István (különdíj), Karsai
Bernadett (I. díj), Reszter Márk (II. díj),
Máté Dorina (III. díj), a hetedik-nyolcadik osztályosok közül Teszáry Eszter Olga (I. díj), Hornyák Hanna (II. díj) és
Rozman Péter (III. díj) kapott jutalmat.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra való megemlékezést a TÁMOP
3.2.13-12 jelû pályázat jóvoltából közös
sütizés, üdítõzés zárta. Sõt, egy nemzeti
színekbe „öltöztetett” csokoládétorta is
várt a résztvevõkre. Senkinek sem kellett
kétszer mondani, hogy fogadjon el egy
szeletet a tortából. Igazi gyerekbarát rendezvénnyé sikeredett ez a szavalóverseny,
ahol az indulók megmutatták, õk is legalább olyan megbecsülést és tiszteletet érdemelnek, mint XIX. századi elõdeik. ■
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Felvidéki írók a könyvtárban
Február 24-én folytatódott a közkedvelt
Így írnak Õk… sorozat az oroszlányi
Gárdonyi Géza Városi Könyvtárban.
Takács Tímea igazgató köszöntötte a
számos érdeklõdõt, közöttük Takács Károly polgármestert, Papp Péter alpolgármestert, valamint V. Nagy Csabát, a helyi
Rákóczi Szövetség elnökét.
Az intézményvezetõ elmondta, hogy
az oroszlányi bibliotéka kiemelt fontosságúnak tartja a határon túli szerzõk és
mûveik bemutatását a város olvasóközönségének. Ezen indíttatásból hívták
meg Csáky Pál és Dunajszky Géza felvidéki írót.
Elsõként Csáky Pál beszélt Csend és
lélek címû kötetérõl. A szerzõ tiszteletbeli oroszlányinak vallja magát, hiszen immáron nyolcadik alkalommal jár a városban. A kötet lényegét így foglalta össze:
„A történelem elõrehaladtával egyre bonyolultabb viszonyok közé kerültem, s
nem minden válik javunkra, amit a modern világ civilizációs eredményként
elénk tár. A felvidéki magyar közösség
számára az archimédeszi pont az lehet,
ha megerõsítjük identitásunkat. Az eddigi statikus, bezárkózó modellbõl egy dinamikus, nyitott modell felé kell elmozdulnunk. Az állandóan megújuló, mindannyiunkat újabb és újabb modernizációs
hullámokkal szembesítõ világban csak
így tudunk megmaradni és növelni egyéni és kollektív versenyképességünket.”
A rendezvény második felében
Dunajszky Géza mutatta be Arcok és sorsok címû könyvét. A mû elsõsorban a
fiatal nemzedéknek szól. Rövid történetei egyfajta példabeszédek a mának.
Tanulságok arra vonatkozóan, hogy a
16

múltat nem szabad elfeledni és az igazságtalanságokat nem szabad büntetlenül
hagyni, mert akkor még kifinomultabb
ravaszsággal, még erõszakosabb módon
sújtanak le az elkövetkezõ nemzedékre.
Szolgáljon ez a küzdelem tanulságul
unokáinknak, hogy megbízható egységre
törekedve próbálják meg dolgainkat a
közeljövõben sikerre vinni, közösségünk
jövõjét meghatározó társadalmi helyzetünket megfelelõképpen rendezni.
Az esemény zárásaként a szerzõk dedikálták mûveiket. ■
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A szenvedélybetegségek jelei és következményei a családban
✒ Szabó László István

Magyarországon évrõl évre nõ a szenvedélybetegek száma, köztük egyre több a
kóros játékfüggõ. A számítógépes függõség több annál, hogy a gyermek szeret
játszani egy bizonyos játékot. A kötõdés
olyan erõs, hogy megvonása dühkitörést
és agressziót vált ki a gyerekbõl. A számítógéprõl való letiltással szabályos
elvonási tünetek jönnek létre, és ez nyugtalanságban, szorongásban, pánikban,
esetleg vad indulatban nyilvánul meg.
A mentális jelek segélykiáltások, amik
mindig ott lépnek fel, ahol a gyermek valamilyen érzelmi szempontból magányosnak és elhagyatottnak érzi magát.
Úgy véli, hogy nem kap meg valamit, és
ezt a hiányt akarja pótolni a játék segítségével. Az esetek nagy százalékában a
gyermekek nincsenek tisztában a cselekedeteik és a lelki dolgaik összefüggésével, a szülõ egyszer csak azt tapasztalja,
hogy a gyermeke nem tud már meglenni
a számítógépes játékok által nyújtott talmi ideák és a virtuális világ nélkül, ahol
a kudarcai eltûnnek, sikeres és eredményes lesz.
A számítógépes játékfüggés tünetei
nyilvánvalóak, de a szülõ nem veszi ezeket a jeleket. A függõség olyan magatartásmódok sorozatát hozza felszínre,
amelyeket addig nem tapasztaltunk.
A személyiség nem tud lemondani róla,
még akkor sem, ha ennek testi, lelki és
szociális ártalmait érzi vagy a környezete
tiltja. A függõség azonban nem csak
anyagokkal szemben alakulhat ki, lehet
televízió- vagy számítógép-, chat-, vásárlásfüggõség is. Valahogy úgy indul az
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egész, hogy a gyermek látva, beszélgetve
másokkal kipróbálja a számítógépes játékokat. Amikor a környezete nem eléggé
ingerdús számára, szülei elhanyagolják,
nem képes sikereket elérni a tanulásban,
párkapcsolatban, nincs célja, értelmetlenné válik az élete, nincsenek programok, a szülõk elfoglaltak, problémák
vannak körülötte, akkor a gyermek olyan
világba menekül, ahol ezek a problémák
nincsenek jelen.
El kell gondolkoznia a szülõnek, ha a
gyermeke egyre több idõt tölt a gép elõtt,
az iskolából hazatérve bezárkózik a szobába és agresszív, indulatos hangon válaszol, ha benyit a szülõ, ha nem érdekli a
családja, nem éhes, elhanyagolja alapvetõ szociális szükségleteit, nem fontosak
már számára azok a dolgok, amik addig
meghatározták életét, kezdi elhanyagolni
a hobbijait, melyeket régen szeretett,
csak arról tud beszélgetni, hogy mit csinált, hol tart éppen a játékban, a baráti
kapcsolatai is egyre inkább áthelyezõdnek a virtuális világba, a tanulmányi
eredménye fokozatosan romlik, egyre kevesebbet tanul, azt mondja, a számítógépen kell elkészítenie a házi feladatot, a
realitásérzéke változik, egyre erõsebb
„sikerforrás” a számítógépes játékok során elért eredmény, ha letiltásra kerül sor,
akkor az veszekedések, dührohamok,
rongálások árán sikerül. A gyermek
gyakran elhiteti a szülõvel, hogy a számítógép már elavult és venni kell egy jobb,
modernebb gépet, mert ez már lassú. Az
igazi ok azonban az, hogy a számítógépes játék csak bizonyos hardverek együt17

tes megléte mellett futtatható, amihez a
szülõket értelmetlen beruházásokba hajszolja.
A szülõnek gyakran nincs meg az
alapismerete ahhoz, hogy felismerje a
gyermeke átveréseit. Ha az iskolában
a tanár nem képes irányítani az órán, ott
is csak játszik, és még a számítástechnikai ismeretekben is lemarad. A szülõ
gyakran csak annyit tud gyermekérõl,
hogy délután gyermeke a könyvtárba
ment, de azt nem tudja, hogy ott csak játékszenvedélyének hódol, amíg el nem
fogy a pénze, játszik megállás nélkül,
nem eszik, nem iszik, majd addig bolyong, amíg újabb pénzt nem szerez,
amivel csillapíthatja a játékszenvedélyét.
Ezek a gyerekek értelmetlenül lõdörögnek, és csak azon jár az agyuk, hogyan tudnának egy újabb potya körre
szert tenni. Tekintetük fáradtságról, kimerültségrõl árulkodik, nincs az arcukon
érzelemnek már semmi jele, amint megkapják a lehetõséget a számítógép használatához, a türelmetlenség és remegõ
feszültség átalakul kétségbeesett izgalommá, és mindenen átgázolva rontanak
a számítógéphez. Akkor vesszük észre a
betegséget, amikor ki akarjuk kapcsoltatni velük a számítógépet, ugyanis nem
képesek rá. Amikor megszakad az internetkapcsolat, dühösen és kétségbeesetten, gyûlölködõ arccal akarják elpusztítani a környezetükben található tárgyakat.
A tehetetlen düh elképesztõ agresszivitást hoz a felszínre, ami a legsúlyosabb
bûncselekmények elkövetésére szolgáltat
mentális hátteret. Összeszorított ököllel
és dühös tekintettel bolyongnak türelmetlenül, enyhülést remélve. A szenvedélybeteg gyermek már elképzelni sem
tudja az életét számítógép nélkül, lehan18

golt, depressziós és szorongó, ha nem
játszhat, gyakran fáradt, álmos, a szemizom egyensúlyának zavarát okozhatja a
túlzott számítógép-használat, ami szédülést okozhat, krónikus szemgyulladások
keletkeznek, szemégés, szemfáradtság,
kötõhártya-vörösség, szárazságérzet, betûk összefolyása, fejfájás, a szemhéjszéli
bõr vörössége vagy gyulladása, szúró érzés vagy könnyezés tapasztalható. Ha
ezeket észleli a szülõ, joggal gyanakodhat arra, hogy a gyermeke hazugságokkal
leplezi sajátos életvitelét. A játékhoz
pénz kell, ha otthon nem engedik a számítógéphez, amit akár bûncselekmény
árán is megszerez.
A gyermek idõérzéke leromlik, megfeledkezik biológiai és szociális szükségleteirõl (evés, ivás, pihenés, tanulás) a játék
közben. Nem érdekli más, csak a játék,
nem is érzi, hogy amit csinál, probléma
lenne, a dolgok fontossági sorrendje átalakul, olyan világot teremt magának,
amiben nincs helye a problémáknak. Ha a
szülõ ki akarja ragadni ebbõl a közegbõl,
akkor meglepõ ellenállásra számíthat.
A fiatalok jóval több idõt töltenek el
a számítógép elõtt, mint amennyit eredetileg kellene. Fokozatosan elszigetelõdnek, lógnak az iskolából, rosszul alszanak, deviáns lesz a viselkedésük, és
megjelenik a szuiciditás. Nagy segítség
lenne, ha a szülõk odafigyelnének a gyermekeikre és tudnák, milyen programokat
használ a csemetéjük. A számítógépes játékok elsõsorban a fiúk figyelmét keltik
fel. Társadalmi párbeszédre és az oktatás
megváltoztatására van szükség. Emellett
fontos, hogy a fiatalok megtanulják a
családban a tiszteletet és nagyobb figyelmet kapjanak az emberi kapcsolatok.
A beteg a saját erejét használja fel a beKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. március

tegség legyõzésére. Hiszen a szenvedélybetegséget csak legyõzni lehet, gyógyítani nem. Minimálisan három hónap szeparáció és csoportterápiás kontroll segíti
elõ az átalakulást. A gyerekek mesterséges örömforrást keresnek a játékokban,
tehát ezt kell pótolni ahhoz, hogy elfelejtsék, illetve ne keressék az olcsó eufóriát. A viselkedési addikcióktól való elfordulás a legnehezebb. Ha a beteg nem
tud ellenállni a kísértésnek, nem tudja
abbahagyni szokását, kényszeresen viszszatér hozzá. Mindezek következtében
beszûkül, és egyetlen szenvedélyre korlátozódik. Hibás énképek esetén elõfordulhatnak a kóros feszültséglevezetésnek
egészen extrém megnyilvánulásai. Kényszeresen kárt tehet magában, de az önsértõ viselkedésnek nem az öngyilkosság,
hanem a feszültség levezetése a célja.
A virtuális világban, amit a játék ad, teljesül a vágy, ellentétben a valósággal, ott
õk lehetnek a legkiválóbbak, legnagyobbak, legerõsebbek, legszebbek. Könynyebben szocializálódhatnak ebben a
világban, a legkisebb nehézség nélkül.
Sokan azért kezdenek el játszani, mert elesettnek és jelentéktelennek érzik magukat igazi lehetõségeik, korlátaik között, a
játékban pedig egyszeriben hatalmasokká, híresekké válhatnak.
Ebben a világban a kapott szerep megváltoztatja a helyes helyzetfelismerésüket, önértékelésüket, itt képesek helytállni és elviselni a nehézségeket, szembesülni a szürke hétköznapok problémáival.
Szinte rezisztenssé válnak a külsõ ingerekkel szemben, újra és újra visszaesnek
a játék világába, ahol minden egyszerû és
könnyebb. Ha a játékszenvedély menekülés a valós problémák elõl, akkor az betegség. A szülõk, tanárok feladata, hogy
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eltérítsék a fiatalokat a túlzásba vitt játéktól azzal, hogy kommunikálnak velük,
segítenek a problémáik megoldásában, és
alternatívákat kínálnak fel számukra a
szabadidõ tartalmas eltöltésére. A függõség társadalmi következménye óriási.
Felnõttként a szenvedélybeteg gyermek
tovább folytatja kisded játékait, és majd a
munkahelyen is a játék fog uralkodni felette, „cyberparaszt” játékokat játszik, és
a munkája már csak másodlagos lesz.
A folyamatos játékot csak addig szakítja
meg, amíg a fõnöke elhalad mögötte.
A teljesítmény rovására megy a szenvedélybetegség, akár a dohányzás, hiszen a
dohányosok húsz százalékkal kevesebbet
dolgoznak a többieknél, mert gyakran kimennek rágyújtani.
A szenvedély fokozatosan eszkalálódik, kicsiben indul, és beláthatatlan következményei lehetnek. A gyermekkorban elvetett mag felnõtt korban csúcsosodik a teljes élet kudarcává, ami akár a
szuiciditás gondolatának elõtérbe kerüléséhez vezethet. A játékfüggõ a saját és
mások egzisztenciáját is veszélyezteti.
A család szerepe egyre nagyobb a
szenvedélybetegségek kialakulásában és
fennmaradásában. A diszfunkcionális
családban az erõszakos viselkedés mindennapos konfliktusok forrása. A gyerekek attitûdjét jelentõsen meghatározzák
ezek a minták. A következménye, hogy
nem reagálnak a másik érzelmeire, problémáira, emberi kapcsolataikat sivárság
és apátia jellemzi. A családban rideg erõszakra hajlamos, öntörvényû szülõk kaotikus, mérgezõ légkört alakítanak ki,
aminek része lesz a gyermek, és ezt a
mintát építi be a saját értékrendjébe.
A szülõk inkompetenciája magatartászavarhoz és önfejûségéhez, összeférhe19

tetlenséghez vezet. A magatartásban
bekövetkezett deviancia a kapcsolatteremtésben és a szocializálódásban is
megmutatkozik. A több generáción átívelõ alkoholizmus és a nevelés hiánya, az
alacsony iskolázottságból adódó igénytelenség vezet az önmagából kivetkõzõ,
kontroll nélküli, erõszakos szerepek kialakulásához. A másik ok a kaotikus, következetlen szabályok közé erõszakolt
család, ahol gyakori a válás és az érzelmi
sivárság. Az ilyen családban felnövõ gyerek bipoláris depresszióban szenved,
többnyire problémás, esetleg hiperaktív,
vagy minden tradicionális érték ellen lázadó, ritkán befelé forduló, szorongó, félénk, gyakran öngyilkosságra hajlamos
személyiség.
Sajnos a történelem megismétli önmagát, a sérült személyiség a társadalomban
újratermelõdik, mert a sérült gyermek
szülõként megismétli szülei hibáit. Ezek
az okok vezetnek a szenvedélybetegségek kialakulásához. A szenvedélybe való
kapaszkodás ugyanis kényszer, ami a lelki hiányosságok által keletkezett ûrt hivatott betölteni. Sajnos csak akkor lenne
esély a gyógyulásra, ha kiragadnánk a
gyermeket abból a szociális közegbõl,
amibe született. ■
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Fotókiállítás

Munkaidejében könyvtáros a Budapesti Corvinus Egyetem Könyvtárban, szabadidejében
fotós. Börzsönyi Nóra álomszerû pillanatokat
bemutató természetfotói 2014. március 31-éig
láthatók a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtárban, Eltévedt pillanatok címmel.
Április 1-jén nyílik ugyanott Várkonyi Gábor festõmûvész kiállítása.
Részlet a festõ önvallomásából: „1947-ben
születtem Budapesten. Hivatásos katonai pályán szolgáltam több mint harminc éven át.
Gyerekkorom óta szerettem rajzolni, nyugállományba kerülve, Székesfehérváron kapcsolód-
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tam be a megyei mûvelõdési központ
Derkovits szakkörébe, ahol szinte mindent
elölrõl kezdve igyekeztem elsajátítani a rajzolás, festés titkait, a körülöttünk lévõ világ képi
megjelenítésének módját. 2003-tól vagyok tagja a Honvéd Kulturális Egyesületnek és az Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Társaságnak
(OKIT). Számos csoportos kiállításon vettem
részt, 34 egyéni kiállításom volt. Alkotásaimmal megyei szintû pályázaton három alkalommal lettem díjazott, 2012-ben az OKIT országos kiállításán Szeles idõ címû képemmel különdíjat nyertem el.” ■

21

Könyvtárról könyvtárra
Mezõkovácsháza
✒ Dányi László

Ügyesen gazdálkodik az Európai Unió
adta pénzügyi lehetõségekkel a Mezõkovácsházi járás tizennyolc településébõl a
békéscsabai székhelyû Békés Megyei
Könyvtárral megkötött szerzõdés értelmében tizenkét településen könyvtári
szolgáltatást végzõ Mezõkovácsházi Városi Könyvtár.

A Csanád vármegyéhez tartozott
Mezõkovácsházán (Kovácsházán) az elsõ
nyilvános könyvtárat még az Osztrák–
Magyar Monarchia idején, 1899-ben alapította meg a Magyar Királyi Földmûvelésügyi Minisztérium a községházán 171
kötettel, Gazdasági Népkönyvtár néven.
Igazi közmûvelõdési könyvtárról azonban csak 1953 júliusától beszélhetünk,
amikor a Mezõkovácsházi Járási Tanács
az akkori mûvelõdési ház egyik irodahelyiségében létrehozta a járási könyvtárat.
A Békés Megyei Könyvtár 1954. évi
jelentése szerint a viharsarki megye leggyengébb járási könyvtára volt a
mezõkovácsházi – 1950-ben került át a
járás székhelye Battonyáról Mezõko22

vácsházára. Az 1956. évi forradalom és
szabadságharc kitörése elõtt néhány hónappal Lészkó András helyett Sarus Piroskát nevezték ki ideiglenesen a könyvtár vezetõjének, a forradalom leverése
után ismét Lészkó András kapott megbízást a könyvtár vezetésére, Macsányi
Antalné pedig olvasószolgálati könyvtáros lett.
Megjelent a könyvtár elsõ, tizenöt oldalas, stencilezett kiadványa Beszél a
múlt, Az Új Magyarország, Vörös Október és Az ország újra talpra áll címû írásokkal. A járási könyvtár már az új helyén, az 1960-ban felavatott mûvelõdési
ház emeletén tért át a szabadpolcos rendszerre. Az addigi szervezõ könyvtárost, a
csongrádi Batsányi János Gimnáziumban
érettségizett Balogh Györgyöt nevezték
ki könyvtárvezetõnek, aki 1986-ban elnöke lett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezetének.
A járási tanács megszûnését (1971) követõen a nagyközségi tanács (Mezõkovácsházát és Reformátuskovácsházát
1970. január elsején egyesítették) fenntartásába került az „autókönyvtárossal”,
zenei részleggel bõvült, közmûvelõdési
feladatokat is ellátó közgyûjteményi intézmény.
A várossá nyilvánítás (1986) után
négy évvel, 1990-ben költözött be mai,
végleges helyére, a rendõrség régi, felújított épületébe (Árpád u. 162.) a Mezõkovácsházi Városi Könyvtár. A földszinten galériás megoldással alakítottak
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ki olvasótermet, folyóirat-olvasót, európai uniós tájékoztató sarkot, zenei részleget, helyismereti gyûjteményt és kölcsönzést, munkahelyiségeket, feldolgozói irodákat.

A hangulatosan kialakított galérián
(falemezeit elsõ világháborús hõsi halottak öntvény-plakettjei díszítik) helyezték
el a szakirodalmat. A tetõtérben kapott
helyet a különbözõ rendezvények megtartására alkalmas, fagerendás gyermekkönyvtár.
Az igazán neves elõadómûvészek,
írók, újságírók sorában fellépett például
Koltai Róbert színmûvész Lerajzolom
percek alatt... címû mûsorával. Verseket
szavalt, sanzonokat és paródiákat adott
elõ az Ezerarcú könyvtár pályázati program jóvoltából.
A Mezõkovácsházi Városi Könyvtár
tevékenységében jelentõs szerepet foglal
el a pályázatok figyelése, benyújtása és
megvalósítása a pénzügyi lehetõségek
bõvítése érdekében (online könyvtári ellátás, kistérségi akadálymentes portál,
szakemberek továbbképzése, felhasználói tanfolyamok és olvasásfejlesztõ programok szervezése, álláskeresõ klub létrehozása, a könyvtár és a nevelési-oktatási
intézmények kapcsolatának erõsítése, az
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élethosszig tartó tanulás, a versenyképes
tudás megszerzésének támogatása, a fogyatékossággal élõk könyvtárhasználatának segítése, az olvasási kultúra fejlesztése a kulturális szolgáltatások bõvítése
révén. Legutóbb a kistérségben élõ hátrányos helyzetû lakosságot célozta meg
egy pályázat. Azon belül kiemelten kezelik a gyermek és ifjúsági korosztályt, a
jelenlegi és potenciális használókat, tanulókat, távoktatásban és átképzésben
részt vevõ álláskeresõket, valamint a
nyugdíjas korosztályt.
Az országban az utolsók között,
Mezõkovácsháza székhellyel megalakult
Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás
(2007) keretében öt községben kezdõdött
meg a Mezõkovácsházi Városi Könyvtár
mozgókönyvtári szolgáltatása, a békéscsabai székhelyû Békés Megyei Könyvtárral megkötött szerzõdés értelmében
már tizenkét településre (Almáskamarás,
Dombegyház, Dombiratos, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház, Medgyesbodzás,
Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza) terjed ki könyvtári
szolgáltatása. Annak ellenére, hogy Békés megyében Mezõkovácsházán a legalacsonyabb az egy olvasóra jutó új
dokumentumok mennyisége (0,21) és folyamatosan csökken a város lakossága,
az utóbbi tíz évben ismét nõtt a könyvtár
beiratkozott olvasóinak a száma.
A 47 ezres példányszámú közgyûjteményi állomány legnagyobb része még
mindig könyv, de videók, CD-k és DVD-k
is megtalálhatók benne, az online könyvtári szolgáltatás lakóhelytõl függetlenül a
nap 24 órájában elérhetõ, és 2004 óta
eMagyarország-pont is mûködik. Többek
között új számítógépek, színes fénymá23

soló és nyomtató, projektor, motoros vetítõvászon, LCD televízió, korszerû
hangtechnika, interaktív tábla és nagyképernyõs televízió is helyet kapott az
Árpád utca 162. szám alatti intézményben. Az olvasók nyolc számítógépen
használhatják az internetet és az adatbázisokat, összesen huszonnégy (közte tizenhét korszerû) számítógép segíti a
technikailag jól felszerelt könyvtár mûködését. Ugyancsak pályázati támogatással indították be a www.kovikonyvtar.hu
címû honlapot.

advány anyagát Ádám Andrásné, a települési önkormányzat fenntartásában
mûködõ könyvtár igazgatója állította
össze, aki 2012-ben elnyerte az akkor elsõ alkalommal adományozott Az Év
Könyvtárosa Békésben díjat. A kiadványt
Albertus László szerkesztette, elkészítésében közremûködött Elekiné Macsányi
Melinda és Strifler Károlyné. A könyvtárban 1978 óta dolgozó Elekiné
Macsányi Melinda élesztette újjá a Balogh György által 1981-ben létrehozott
helyismereti-helytörténeti
szakkört
2009-ben, amely 2011-tõl Balogh
György Honismereti Egyesület néven
mûködik.

Kötet a könyvtár hatvan évérõl

A fogyatékkal élõk számítógép-használatát képernyõnagyító és felolvasóprogram segíti. Jelenleg a könyvtár az
egyetlen igazán nyilvános, a hét hat napján, negyvennyolc órában nyitva tartó közösségi internet-hozzáférési hely Mezõkovácsháza városban.
A mezõkovácsházi könyvtár 60 éve
(1953–2013) címmel nemrégiben könyv
jelent meg a könyvtár kiadásában, amelybõl fentebb bõven szemezgettünk. A ki24

Ahogyan az a fentiekbõl is kitûnik, a
mezõkovácsházi könyvtár az elmúlt hatvan évben azon munkálkodott, hogy a
helyi igényeknek megfelelõen, a rendelkezésre álló lehetõségek függvényében
egyre jobb minõségû, magasabb színvonalú könyvtári ellátást biztosítson a város
polgárainak és a járás lakosságának egyaránt.
Legfõbb törekvése, hogy a jövõben is
a város és a járás meghatározó kulturális
központja legyen, ahova minden
mezõkovácsházi és vidéki lakos bizalommal tér be, ahol széles körû, európai színvonalhoz közelítõ szolgáltatási palettával
állnak a rendelkezésére. ■
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e-könyvtár
Okostelefon-applikációk egészségünk védelmében
✒ Szilassi Andrea

Akárcsak az idegenvezetõs Guide@
Hand, az okostelefon-alkalmazások is
valami olyan pluszt nyújtanak a telefon
használójának, amit PC-vel vagy laptoppal nem lehetséges ilyen mértékben hasznosítani. Mindenekelõtt azonban lássuk a
mindkét platformon elérhetõ sajátosságokat!
A www.webbeteg.hu egy orvoscsoport által mûködtetett webhely, amely
négy év alatt négyszer vitte el az Év Honlapja díjat a webhelyek versenyében. Az
Orvos válaszol rovatában közel száz
szakorvos, pszichológus és jogász szakértõ áll rendelkezésre az ingyenes tanácsadáshoz. Elmondható tehát, hogy ez a
portál az egészségügyi ismeretterjesztés
hiteles és elismert forrása, fóruma. Ízelítõ a webhely tartalmából: gyakran frissülõ ismeretterjesztõ cikkek, betegséglexikon, tünetellenõrzõ, kalkulátorok,
térképes egészségügyi szolgáltatáskeresõ
az egész ország területére, patikák, defibrillátort tartó helyek stb.
Okostelefonra kifejlesztett applikációik
közül hármat ismertetek részletesebben,
kettõt csak röviden.

Webbeteg app
Az alkalmazásban a honlap cikkeit internetkapcsolat alatt tudjuk olvasni, más
részek viszont offline is elérhetõk. A hírfolyam érdeklõdési kör szerint testre
szabható. Megjelölhetjük kedvencként a
fontos tartalmúnak ítélt cikkeket, hogy
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késõbb bármikor könnyedén ismét elõvehessük õket.
Tünetellenõrzõ menüjében testtájanként megjelölve kaphatunk információkat, hogy az adott területen milyen
típusú rendellenes mûködés, probléma
fordulhat elõ. A választások során egyre
közelebb kerülünk panaszaink kiváltó
okához. Lehetséges további tüneteket is
beírni az alkalmazásba. A folyamat végén eljutunk a lehetséges betegség
megnevezéséig. Internetkapcsolatban elérhetõ a betegségre vonatkozó átfogó ismertetés. Találunk még egészségügyi
kalkulátort is, amelynek megadva bizonyos személyes adatainkat kiszámolja és
értékeli az eredményeinket.
25

Kalkulátorai: BMI testtömegindex,
testzsírszázalék, BMR alapanyagcsere,
optimális vérnyomás, pulzusszám és pulzushatár, energiaszükséglet, energiafelhasználás. Hasznos rovata még ennek az
alkalmazásnak a bevezetõben már említett Orvos válaszol rovat.

Elsõsegély app
Amint az a honlapon olvasható, a lakosság nyolcvan százaléka már részt vett
élete során valamilyen elsõsegélynyújtó
tanfolyamon, de éles helyzetben csupán
tizennyolc százaléka képes és mer azonnal beavatkozni. Márpedig a gyors és
megfelelõ segítségnyújtás sok életet tudna megmenteni!
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Ezt az alkalmazást az Országos Mentõszolgálat munkatársaival együttmûködve fejlesztették ki kettõs céllal. Egyrészt
egy könnyen elsajátítható elsõsegélynyújtási tananyagot kívántak adni vészhelyzetekre. Másrészt gyors és adekvát
segítséget szerettek volna biztosítani a
mentõk megérkezéséig. És itt van a nagy
különbség a számítógépes és a telefonos
felhasználás között! A telefon kicsi és
könnyû, velünk lehet szinte mindenhol,
így az esetleges baleseti helyszíneken is.
Ha tudjuk, mi történhetett, a Helyzetek
menü segít a következõ opciókkal: szívinfarktus, stroke, vérzés, sérülés, csonttörés, égés, mérgezés, vegyszeres sérülés,
áramütés, szemsérülés, fulladás, légúti
problémák, ájulás, hõártalmak, roham és
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görcs, cukorbetegség, harapás és csípés,
allergiás reakció.
Ha nem tudjuk eldönteni, mi lehet a
probléma forrása, egy linket megérintve
azonnal hívhatjuk a mentõket. A diagnosztika segíthet azonban ilyen helyzetekben is. Amennyiben sikerült eldöntenünk, milyen eredetû a baj, az érintéses
menüválasztás nyomán alkalmazható tanácsokat olvashatunk röviden, majd további kérdéseken át közelítünk a pontos
diagnózishoz.
Az alkalmazás nagyszerûsége részben
ebben rejlik. Egyszerre csak kevés, de
lényeges információ jól áttekinthetõ felületen – a segélyhívó telefonálást is beépítve. A feltett kérdések pedig rövidek,
számuk maximum három. Ennek köszönhetõen erõs izgalmi állapotban is
képes lehet egy ember átgondolni az olvasottakat, és ujjával megérinteni a megfelelõ cselekvési ajánlatot. Minden ablakban rendelkezésre áll egyébként a segélyhívás lehetõsége, ha valaki nem lenne képes mérlegelni az információk tartalmát.
Ez az alkalmazás tartalmaz még egy
újraélesztõ menüt. Ennek egyik opciójaként választható, hogy rendelkezésre áll a
helyszínen defibrillátor. Amennyiben
nincs, két eset van. Bekapcsolt GPS mellett egy defibrillátor-keresõvel találhatunk újraélesztõ készüléket a közelben.
A leggyorsabb megoldás azonban ilyenkor az, ha a segítséget nyújtó azonnal
maga lát hozzá az életveszély elhárításához. Elsõként a mellkaspresszió bemutatása, alkalmazása következik. Ebben segít a program szakszerû tanácsokkal is,
és a telefon sípoló hanggal, ütemesen
jelzi, milyen ritmusban szükséges a nyomásokat végezni. Második lépésben a
mesterséges lélegeztetés ismertetése köKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. március

vetkezik képpel is illusztrálva. Ezt követõen el kell döntenünk, hogy rendezõdött-e a beteg állapota, megszûnt-e az
eszméletvesztés vagy sem. Ez az okos kis
program a telefonon keresztül lépésrõl lépésre nyújt segítséget egy baleset
optimális kezeléséhez. Tartalmaz az applikáció még egy praktikus összeállítást
egyéb hasznos lehetõségekbõl: defibrillátor- és kórházkeresõ, diagnosztika,
Celerus-teszt (tudásfelmérõ elsõsegélynyújtást igénylõ helyzetekrõl), elsõsegély videók, általános tennivalók ismertetése.

Vigyázunk rád! app
Ez egy kifejezetten nõknek kifejlesztett
onkológiai alkalmazás. Betegségekre vonatkozó tudástár, rizikófaktorok ismertetése és a megelõzés érdekében javasolt
tanácsok olvashatók három menüjében.
A rosszindulatú betegségek közül nem
minden szerepel benne. Mellrák, méhnyakrák, petefészek-daganat és melanóma – ezekre vonatkozó betegségleírást
találhatunk ebben a programban. Tájékozódhatunk a tünetekrõl, a betegség kialakulásáról és rizikófaktorairól, valamint
az adott beteg életben maradási esélyeirõl. Mindegyik betegségnél találunk még
diagnosztizálást segítõ menüt is. Prevenció menüjében szûrõvizsgálati útmutatót,
önvizsgálati és életmódbeli tanácsokat
olvashatunk.
További, a Webbeteg portálhoz kapcsolódó két applikáció még a Súlypont és
a Kell a dohány? Elõbbi a tudatos diétát,
illetve a fogyást és a súlytartást szolgálja,
utóbbi pedig a dohányzásról való leszokásban nyújt segítséget. Valamennyi applikáció ingyen elérhetõ, letölthetõ. ■
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Tu d j o n r ó l a
„Segített a könyv, a mese”
Biblioterápiai konferencia a Magyar Olvasástársaság szervezésében,
Nyíregyháza, 2014. május 16.
A tervezett konferencia megszervezésével arra vállalkozunk, hogy az olvasásnak mint élménynek a legkülönbözõbb
formában való hasznosíthatóságáról,
illetve annak irányairól folytassunk eszmecserét.
Ezért programunkat úgy állítottuk
össze, hogy a nap során áttekintsük a biblioterápia hazai fejlõdését, annak legfõbb
szakaszait; foglalkozzunk a téma lélektani hátterével, a fogalom irodalomelméleti kérdéseivel.
Áttekintést igényelnek a biblioterápiás
képzések irányai s a téma szakirodalmi
ellátottsága, támogatottsága is.
Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, hogy a biblioterápia milyen különbözõ korosztályok és rétegek problémáinak megoldásához hogyan, milyen
módon járulhat hozzá; mi a szerepe a meseterápiának, a biblioterápiának az oktató-nevelõ munkában és annak kiegészítéseként, az önismeret fejlesztésében és a
gyógyításban.
Várjuk a szakterület képviselõit,
könyvtárosokat, pedagógusokat – és
mindenkit, aki a téma iránt érdeklõdik!
A program és a jelentkezési lap az
egyesület honlapján is elérhetõ, s minden
egyéb, a konferenciával kapcsolatos információt is oda töltünk fel folyamatosan.
Kérjük, kísérjék figyelemmel!
www.hunra.hu
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Program

9.30 Regisztráció
10.00 Köszöntõ
Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármestere
Csontosné Maleczki Ilona mb. igazgató,
Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár
10.10–11.30 Konferencianyitó elõadások
Levezetõ elnök: Gombos Péter,
a Magyar Olvasástársaság elnöke
10.10–10.35 A biblioterápia útja
Magyarországon az 1970-es évektõl
napjainkig
Elõadó: Bartos Éva ny. könyvtáros,
biblioterapeuta
10.35–11.00 Társadalmak terápiája,
terápiák társadalma
Elõadó: Hász Erzsébet orvos,
Allgemeines Krankenhaus, Bécs
11.00–11.15 Konzultáció
11.15–11.30 Szünet
11.30–13.10 Plenáris elõadások
11.30–11.50 A biblioterápia irodalomelméleti kérdései
Elõadó: Jeney Éva tudományos fõmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi
Központ Irodalomtudományi Intézet,
Irodalomelméleti Osztály
11.50–12.10 Szakirodalmi ellátottság,
publikációk, honlapok a biblioterápiához
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Elõadó: Kovács Zsuzsa biblioterapeuta,
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet
12.10–12.30 Biblioterápia a nevelésben,
az oktatásban
Elõadó: Nagy Attila olvasáskutató, a
Magyar Olvasástársaság tiszteletbeli
elnöke
12.30–12.50 A bibliodráma hazai tapasztalatai
Elõadó: Baják Gábor mentálhigénés
szakember, pszichodráma- és bibliodráma-vezetõ
12.50–13.10 A meseterápia
Elõadó: Kovács Marianna könyvtáros,
mesemondó, a Magyar Olvasástársaság
alelnöke, Hamvas Béla Városi Könyvtár,
Százhalombatta
13.10–13.20 Konzultáció
13.20–14.00 Büféebéd
14.00–16.00 Gyakorlati példák, tapasztalatok a biblioterápiában
Levezetõ elnök: Stiblár Erika pszichológus, a Magyar Olvasástársaság tanácsának tagja, Veresegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat
14.00–14.15 Vigasztaló gyermek(irodalom) – A veszteségélmény feldolgozásának lehetõségei kortárs gyermekirodalmi alkotások segítségével
Elõadó: Czomba Magdolna középiskolai
tanár, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
14.15–14.30 Önismeret-fejlesztés a
biblioterápia eszközeivel kamaszcsoportban
Elõadó: Tegzes Tünde és Sóron Ildikó
14.30–14.45 A biblioterápia az idõsek
lelki és szellemi egészségének szolgálatában
Közös olvasás, beszélgetés irodalomról
– terápiás célokkal
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Elõadó: Tegzes Tünde biblioterapeuta, a
Magyar Irodalomterápiás Társaság
elnöke
14.45–15.00 Szünet
15.00–15.15 A biblioterápia alkalmazásának lehetõségei hátrányos helyzetûek
körében
Elõadó: Vaczóné Antal Erika könyvtáros, biblioterapeuta, Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza
15.15–15.30 A biblioterápia könyvtári
alkalmazásának lehetõségei. Mûkincsvadászat. Egy biblioterápiás sorozat tapasztalatai
Elõadó: Sóron Ildikó könyvtáros, biblioterapeuta, Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár, Magyar Irodalomterápiás Társaság
15.30–15.50 Vita, gyakorlati tapasztalatok összegzése – szöveges megfogalmazás
15.50–16.00 A konferencia zárása
Gombos Péter elnök, Magyar Olvasástársaság ■

A rendezvényt támogatja:
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Jelentkezési lap
Alulírott, ………………………………………………………….jelentkezem a

„Segített a könyv, a mese”
címû biblioterápiai konferenciára
Idõpont: 2014. V. 16. (péntek)
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
(4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. tel.: 42/598-888, fax: 42/407-107)
A résztvevõ neve:
Az intézmény neve:

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Részvételi díj: 3000 Ft
Befizetés módja: a) 11600006-00000000-40427461 számlaszámra (a megjegyzés: Biblioterápiai konf.)
b) a helyszínen
Kedvezmények: a) ingyenes
• az elõadók részére,
• a Magyar Olvasástársaság tagjai részére,
• társszervezõ intézmények munkatársainak elõzetes regisztráció alapján
• testületi tagsággal rendelkezõ intézmények részérõl 2-2 fõ részére
b) 2000 Ft
• diákoknak és nyugdíjasoknak
Szállásigény saját költségre
2014. május 15-ére
2014. május 16-ára
Szállással kapcsolatos igények:
egyágyas

kérek
kérek

nem kérek
nem kérek

kétágyas (valakivel együtt, megjelölve esetleg a személyt is)

…………………………………………………………………………………………
árkategóriák:

3–5000 Ft (két szobának közös fürdõszoba, új kollégiumban)
5–7000 Ft (saját fürdõszoba, kollégiumi, intézményi vendégszoba)
7000 Ft (szálloda)
(Az összegek elé írt számokkal kérjük jelezni a sorrendet!)
egyéb: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Aki szállást igényel, kérjük, hogy a jelentkezési lapját március 31-éig küldje el!

Dátum:……………………………..

………………………………………
aláírás
Támogató:

A jelentkezési lapot a konferencia helyszínének címére kérjük eljuttatni levélben, vagy szkennelve a
vraukone.ilona@gmail.com címre legkésõbb 2014. április 30-áig!
További felvilágosítás kérhetõ: Vraukóné Lukács Ilonától a 42/598-888/160 és a 42/598-889 telefonszámon, valamint a fenti e-mail címen.
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Nagy dianap
A Diafilmgyártó Kft. 2014-ben ünnepli
alapításának hatvanadik évfordulóját.
Ritkaságszámba megy ma már, ha egy
cég megéri ezt a szép jubileumot, de különleges ez az évforduló azért is, mert a
céggel együtt a diafilm fennmaradását is
ünnepelhetjük. Ez egyedül Magyarországon sikerült, így a diafilm szinte hungaricumnak tekinthetõ.
A szalagos mesék ma is mindenkit elvarázsolnak, hiszen minden egyes cím
egy-egy gyönyörûen illusztrált irodalmi
alkotás. De sok más érv is szól mellette:
a diavetítés a kicsik igényeihez a legjobban igazodó mûfaj (álló képek, kézi
filmtovábbítás, élõ beszéd, közösségi
együttlét), és ami manapság talán a legfontosabb: az olvasás gyakorlásának,
megszerettetésének is egyik legkiválóbb
eszköze. A diázás gyermekeink érdekeit
szolgálja.
Gyermekek részére háromféle pályázatot hirdet a cég a tavaszi szezonban,
amelyre egyének és iskolás csoportok is
jelentkezhetnek, õszre pedig egy nagy
dianapot terveznek, amikor minden gyermekekkel foglalkozó intézményben
(óvodákban, iskolákban, könyvtárakban)
vetítenének, lehetõség szerint bevonva a
mesélésbe neves helyi közéleti szereplõket is (http://diafilm.hu/palyazatok).
Az akcióban részt venni szándékozók
a következõ honlapon regisztrálhatnak:
http://diafilm.hu/a_nagy_dia_nap.
A kedvezményes diavetítõ-vásárlási
lehetõségen túl részt vehetnek egy ajándéksorsoláson.
A nagy dianap tervezett idõpontja:
2014. november 6.
Részletek: www.diafilm.hu ■
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