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Előszó 
 
A társadalom szolgálatában 
 
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2006-ban ünnepelte 50 éves jubileumát. Ebből az 

alkalomból évkönyvet jelentetett meg az intézmény.  Azóta újabb 10 év telt el. A fennállás 60. 

évfordulójának újabb kiadvány megjelentetésével állítunk emléket.  

A jelenünkben tapasztalható fejlődés dinamizmusát tekintve 10 év hosszú idő. Ez alatt a 

könyvtár szenvedő alanya volt a gazdasági világválság által kiváltott több éves recessziónak, 

de a sok gond és költségvetési hiány ellenére folyamatosan követte a változásokat, teljesítette 

a kihívásokat.  

A jubileumi évkönyv megjelentetése jó alkalom az eddig megtett út számbavételére és az 

ünneplésre egyaránt. A kötet tanulmányai az eltelt idő lenyomataiként is értelmezhetők. 

Közvetlenül tükrözik a könyvtár életében bekövetkezett változásokat, közvetett módon pedig 

jelzik a szakmai trendeket. 

Az évkönyvet történeti visszatekintés vezeti be. A könyvtár volt főigazgatója elemzi az eltelt 

10 éves időszak tevékenységeit, fejlesztéseit, megvilágítva a hátérben álló okokat, 

folyamatokat. Külön fejezet foglalkozik a minőségbiztosítás és az akadálymentes 

könyvtárhasználat aktuális kérdéseivel, az ezen a téren mindeddig elért eredményekkel, 

tervekkel. További két fejezetet ölel fel olyan alapvető szakmai kérdések tárgyalása, mint az 

egyes idegen nyelvű gyűjteményrészek sajátosságai, az állomány alakulása, az országos 

nemzetiségi dokumentumellátás története és aktuális kérdései, a nemzetiségi zenei állomány, 

a nemzetiségi cikkadatbázis története, a könyvtár nemzetiségi alportáljának bemutatása, és 

egy kitekintés három spanyolországi kisebbség helyzetére az OIK gyűjteményének tükrében. 

A 21. század felgyorsult életritmusába illeszkedve a könyvtár is igyekszik a használók 

közelében lenni, bevonzani a potenciális olvasókat, ezért 2010-től külső helyszíneken is 

biztosít beiratkozási lehetőséget, népszerűsíti a gyűjteményt és szolgáltatásait. Ezt a projektet, 

és ennek eredményeit használói szokás- és elégedettségvizsgálat eredményeire támaszkodva 

ismerteti egy tanulmány. 

Az OIK népszerű belvárosi rendezvény helyszín, és kulturális központ. Lehetőséget biztosít 

mindenki számára a kulturális értékekhez való hozzáféréshez, a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez. Ez szorosan összefügg a sikeres pályázati tevékenységgel és a 

partnerkapcsolatok erősödésével. Ebbe a témakörbe három cikk nyújt betekintést, amelyek a 

könyvtár 10 éves hagyománnyal rendelkező műfordítás pályázatát, a Radnóti Miklós életének 
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és munkásságának szentelt programsorozatot, és a Konfuciusz Intézettel partnerségben 

megvalósított Kínai sarok projektet ismertetik. 

A közelmúltban alakult meg az OIK-ot támogató két civil szervezet, a "Hogy az idegen nyelv 

ne legyen idegen" Alapítvány és a KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület. Szinte ezzel 

párhuzamosan vált társadalmi jelenséggé az önkéntesség és az iskolai közösségi szolgálat, 

amelyre a könyvtár azonnal pozitívan reagált. A civil szervezetek munkáját, eredményeit, 

jövőbeli terveit, az intézményben működő önkéntes programot külön fejezet tárgyalja. 

Az évkönyvben egy rövidebb fejezet foglalkozik az olvasói hűség, valamint a kiváló dolgozói 

teljesítmény elismerése céljából létrehozott díjakkal. Sajtótükör nyújt képet a könyvtár írott és 

elektronikus sajtóban való megjelenéséről, képmelléklet dokumentálja a közelmúlt 

eseményeit. 

A jubileumi kiadvány rávilágít a könyvtár társadalmi szerepvállalására, arra hogy a 

változásokat figyelemmel kísérve, azokba aktívan bekapcsolódva hosszú távon miképpen 

szolgálja a társadalmat, hogyan vesz részt a jövő megalapozásában.  

 

Dr. Papp Anna Mária 

Főigazgató 
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INTÉZMÉNYTÖRTÉNET - KÖNYVTÁRÜGY 
 

Mender Tiborné 
Vezetés és szolgálat. 10 év az OIK élén (2004-2014) 

 
A tanulmányban összefoglalom az OIK főigazgatójaként eltöltött 10 év történéseit. Felvázolom, 
hogyan alakult az OIK létszámhelyzete és költségvetési kerete a tárgyidőszakban. A könyvtár műemlék 
épületének - a korábbit megelőző nagyléptékű -felújítása megtorpant, ennek okairól is szólok. Kitérek 
az időszakban megvalósult szakmai fejlesztésekre, de elemzem azt is, hogy miért nem valósulhattak 
meg egyes elképzelések. Beszámolok a minőségbiztosítás terén elért eredményekről. Bemutatom a pr 
és kommunikációs tevékenység felgyorsulását. Szólok a könyvtár közönség- és partnerkapcsolatairól, 
civil szervezeteinek létrejöttéről. Éves bontásban kitérek minden olyan fontos történésre, mely azt 
eredményezte, hogy az OIK az ország egyik ismert és elismert intézménye, 2010-ben „Az Év 
Könyvtára” lett. 
 
Lássuk, mire megyünk együtt! 

2004. június 16-án, az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) műemlékileg csodálatosan 

felújított olvasótermében álltam, várva beiktatásomat. Velem szemben 80 munkatárs, 

kíváncsi, várakozásteljes, néhol riadtnak tűnő tekintettel. Pályázat útján, kívülről, 

ismeretlenként kerültem ebbe a fontos pozícióba, azt követően, hogy elődöm, Juhász Jenő 

főigazgató - aki 15 évig vezette az intézményt - nyugdíjba vonult. 

Az ELTE magyar-könyvtár szakának elvégzését követően ekkor már 30 éve könyvtári 

területen dolgoztam (többek között 15 évig az ELTE Tanárképző Kar könyvtárvezetőjeként), 

ezért éreztem igazi kihívásnak egy nagy múltú, kiemelkedő állománnyal rendelkező 

intézmény vezetését. Mint egykori orosz tagozatos gimnazista, jól emlékeztem a hajdani 

Állami Gorkij Könyvtárra, népszerűségére, s azt tűztem ki célul, hogy a munkatársakkal 

együtt megkíséreljem az 1989-es névváltoztatás után sok változáson átesett intézményt a 

magyar könyvtárügy élvonalába emelni. 

A ház, ahol lakunk 

Könyvtárunk Budapest belvárosában, egy 118 éves műemlék épületben működik. Az V. 

kerület Molnár u. 11. szám alatti épület eredetileg a Budapesti Katholikus Kör kulturális 

központja volt, melyet a civil szervezet tagjainak adományából (téglajegyekből) építettek. Az 

akkor négyszintes épület Steinhardt Antal tervei alapján egy év alatt készült el, majd 1897. 

október 12-én Vaszary Kolos hercegprímás szentelte fel a pesti katolikusok társasági életét 

szolgáló kulturális palotát, amely „állandó és fényes otthont nyújt körünknek”. Az OIK 
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jogelődje, az Állami Gorkij Könyvtár, 1957-ben költözött az épületbe. Az épület történetéről 

bővebben olvashatunk az OIK 2002-es Évkönyvében. 1 

2004-ben már egy részben műemlékileg helyreállított, részben felújításra váró épületben 

működött a könyvtár. Juhász főigazgató úr minden kapcsolatát és képességét bevetve már 10 

éve végezte a felújítást, melynek eredményei: az olvasóterem, a műemléki főlépcsőház és a 

belsőépítészetileg is nagyszerű Zeneműtár. Ugyanakkor az épület III. emeletén még 7 

magánlakás helyezkedett el, melyek kivásárlására a következő években került sor. Befedésre 

került a belső udvar, hozzá illő korlátot kapott az olvasóterem galériája, több kisebb-nagyobb 

felújítás (ruhatár, beiratkozás, nyelvstúdió bútorzata, vizesblokkok korszerűsítése), komoly 

akadálymentesítés is zajlott az épületben, de a legnagyobb léptékű beruházás az épület 

alapjainak megerősítése volt három ütemben. Sajnos nem került sor a III. emeleti területek 

integrálására és a homlokzat műemléki helyreállítására sem. (Bár a tervek mindkét esetben 

elkészültek). 

Az emberi tényező – létszám és szervezet 

A 10 év alatt jelentősen változott az intézmény létszámhelyzete. A 2004-ben meglévő 79 

státusz helyett, 2014-ben 57 fő dolgozott a könyvtárban. Az évek során előbb gazdasági 

kényszerből került sor fokozatos létszámleépítésre, 2011 végén viszont a központilag 

elrendelt 20%-os csökkentés „eredményezte” ezt a helyzetet. Minden esetben a szakmai 

személyzet száma csökkent, mivel a gazdasági, műszaki-üzemeltetési létszám egyébként is 

minimális volt.  

A létszámhelyzet nehézségei ellenére (vagy éppen amiatt) törekedtem egy „családbarát” 

munkahely kialakítására. Gyakran engedélyeztem (otthonról végzett munkát) távmunkát, 

részmunkaidőt, így kismamák, nagymamák, beteg hozzátartozóikat féltő munkatársak is el 

tudták látni munkaköri feladataikat. Ha már a béremelés nem volt lehetséges, akkor 

jutalomszabadsággal honoráltam a kiemelkedő teljesítményt, ami főleg a fiatalok esetében 

nagyon jól jött. Törekedtem a következetes, de humánus nyugdíjazásra. 2004-ben a 

munkatársak csaknem fele 50 éven felüli volt, 2014-ben a dolgozók csupán egynegyede, így a 

jelzett időszakban egy generációváltás is végbement. 

A szervezeti átalakításokat a munkaerő jobb kihasználása és a könyvtárhasználati szokások 

változása indokolta. Előbb a Zeneműtár vált önálló osztállyá, majd 2012-ben, a 
                                                 
1 Eszesné Merész Irén: A könyvtár épülete a Molnár utcában. In:  Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 

Évkönyve. Szerk.: Eszesné Merész Irén, Komáromi Sándor. Budapest: OIK, 2002. p. 7-13. 
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létszámleépítést követően, a párhuzamosságokat kiküszöbölendő jött létre a Gyűjteményi és 

Nemzetiségi, valamint a Szolgáltatási főosztály.  

Pénz, pénz és egyre kevesebb pénz –  hiányzó táblázat  

Az évek során az OIK költségvetése jelentős változásokon ment keresztül. Sajnos, nem 

pozitív irányba! Az alábbi egyszerű táblázatokon is látható, hogyan csökkent a fenntartói 

támogatás, jelentősen nőtt a saját bevétel (mindent elkövettünk ennek érdekében: a késedelmi 

díjak professzionális behajtása, a korábban elmaradt ÁFA visszaigénylése, stb). Sikeres 

pályázati tevékenységet folytattunk, melynek eredményeként három Európai Uniós (két 

TÁMOP, egy KMOP) projekt is zajlott, komoly összegeket nyertünk egyedi NKA 

pályázatokkal, 10 év alatt mintegy 100 millió forintot. 

A gazdasági válság okozta elvonások, zárolások, maradványképzés súlyosan érintette az 

intézményt, egyes években a működtetés is csak a bérmegtakarítások átcsoportosítása árán 

volt megoldható. Ismerve a könyvtáros béreket, ez bizony nem kis ár! A megszorítások 

leginkább a gyűjteményfejlesztésben (folyóiratok számának csökkentése, elenyésző 

gyarapítás vétel útján), a felújítások és beruházások terén okoztak jelentős lemaradást. Az 

évek óta életben lévő informatikai eszközbeszerzési stop pedig ellehetetlenítette az ilyen 

irányú fejlesztéseket.  

Világosabban látszanának a csökkentések, ha a könyvtár eredeti költségvetését írtam volna a 

táblázatokba, de az torzítaná az összképet. A teljesített költségvetési számok viszont a 

„túlélésért” folytatott jelentős erőfeszítést fedik el. A számadatokban szerepelnek az OIK 

országos feladatai is (nemzetiségi dokumentum-ellátás, szakfelügyeleti és szakértői díjak és 

költségek), ezért került kiemelésre a csak az OIK által felhasznált keret egyes éveknél. 

 

MIT tettünk? – minőségfejlesztési tevékenység lépésről lépésre 

Már első főigazgatói pályázatomban is nagy hangsúlyt helyeztem a könyvtár 

minőségfejlesztési feladataira. Elkötelezett partnereket találtam ehhez a munkához, így az 

OIK 2005-ben csatlakozott a „Könyvtári Minőségfejlesztés 21” projekthez, amelynek célja a 

minőségmenedzsment-elvek gyakorlati alkalmazásának megvalósítása volt. Erről és a 

könyvtár által elvégzett munkáról a szaksajtó több cikkben is beszámolt, valamint részletesen 

olvasható a Könyvtári Intézet által megjelentetett könyvsorozatban.2 

                                                 
2  Jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez. Sorozatszerk: Zalainé Kovács Éva. 

Budapest: Könyvtári Intézet, 2007- 
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Vezetésem alatt működött a Minőségirányítási Testület (MIT), elkészült az OIK három 

stratégiai terve, egy kiváló munkaanyag az akadálymentesítésről, azonosítottuk a 

folyamatokat és a partnereket, számos használói, partneri és dolgozói elégedettségmérést 

végeztünk, kidolgozásra került a dolgozói munka- és teljesítményértékelési rendszer, összeállt 

a Minőségi Kézikönyv. Tapasztalatom szerint a minőségelvű szemlélet elterjedése több 

pozitív irányú változást is elindított az OIK-ban. Tudatosította a meglévő értékeket, 

lehetőségeket, és rávilágított arra, hogy ezeket hogyan lehet még célszerűbben hasznosítani, 

valamint a szolgáltatások tökéletesítésére ösztönzött. A feladatok végrehajtásakor végzett 

csapatmunka pedig javította az osztályok közötti kapcsolatokat és a kommunikációt.  

 

„Dolgozz jól, és beszélj róla!” – fejlesztések és kommunikáció 

Az informatikai fejlesztések között a legfontosabb az új integrált rendszerre való áttérés és a 

honlap kétszeri (legutóbb portál rendszerű) megújítása volt. A honlapon helyett kapott az 

ötnyelvű zenei, és a tizenhárom nyelvű nemzetiségi alportál is. A 2005. óta használt HunTéka 

rendszer több fejlesztést is lehetővé tett. Az olvasók otthonról végezhetik el a dokumentum 

kölcsönzés meghosszabbítását, megvalósult továbbá a „Füles” és az „Olvasójegy 

érvényessége lejár” szolgáltatás, azaz, az olvasó a kölcsönzési határidő lejárata előtt kap 

értesítést. Online felületen történő kiajánlást és rendelést tett lehetővé a Nella modul az 

országos nemzetiségi dokumentum-ellátás terén. Több alkalommal – pályázati forrásokból – 

bővítettük saját építésű nemzetiségi cikk- és műfordítás adatbázisunkat, valamint 

kiegészítésre kerültek a hiányos OPAC rekordok. Az OIK konzorciumi alapító tagként 

csatlakozott a Humán tudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa (HUMANUS) 

tartalomfeltáró szolgáltatáshoz, melyben a kisebbségtudományi terület gondozója. A Magyar 

Digitális Képkönyvtárhoz eszperantó képeslapokkal csatlakozott könyvtárunk. Bevezettük a 

házon belüli laptop kölcsönzést, valamint laptop zárat is igényelhetnek a használók. Az 

adatbázisok előfizetését még a nehéz időkben is fenntartottuk, bővítettük, az olvasói 

igényeknek megfelelően. Egy speciális gyűjtemény befogadásával létrejött a Kínai sarok, 

mely egyedülálló a magyar könyvtári rendszerben.  

Ez a felsorolás csak töredéke a történéseknek, melyek kommunikálására is egyre nagyobb 

figyelmet fordítottunk az évek folyamán. A kulturális menedzser önálló munkakör lett már 

2005-ben. Informáltuk olvasóinkat a napi rendszerességgel frissülő honlapon, majd a havi 

Hírlevélben, s élen járt az OIK a webes kommunikáció terén is. Évek óta működő blogunk, a 

Kávészünet, és a könyvtár három Facebook oldala is helyet ad az információknak. 

Rendezvényeit nyomtatott és online felületek sokaságán hirdeti az OIK.  
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Egy közkedvelt hely a Belvárosban 

A könyvtárhasználati szokások változása leginkább abban volt tetten érhető, hogy egyre 

inkább a „harmadik hely”, egy közösségi tér, rendezvények és sokszínű programok helyszíne 

lett a könyvtár. Ez határozott törekvésünk volt a kezdetektől, ily módon igyekeztünk 

megismertetni az intézményt a széles nagyközönséggel. A kitartó munka eredménye az lett, 

hogy 2013-tól már tudatosan csökkentenünk kellett a rendezvények számát, mert azok 

szervezése, lebonyolítása egyre több értékes időt vett el a szakmai munkától.  

 

Javaslom kihagyni a táblázatot 

 Rendezvény Látogató 

 db Fő 

 2008 39 2 127 

2009 60 3 246 

2010 76 3 758 

2011 127 6 038 

2012 110      4 657 

2013 148 5 148 

2014 125 5 204 

   

 

A programok kapcsolódtak országos szakmai és kulturális projektekhez (Országos Könyvtári 

Napok, Internet Fiesta, Magyar Tudomány Ünnepe, Erkel-év, Liszt-év), nemzetközi 

felhívásokhoz (Nyelvek Európai Napja, Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve, Chopin-év), 

évfordulókhoz, aktualitásokhoz, de egyéni ötletek, kívülről jövő felkérések ugyanúgy helyet 

kapnak közöttük. A rendezvénysorozatok közül kiemelendő a Magyar Könyvtárosok 

Egyesületével 2006. óta közösen szervezett Alkotó könyvtáros, valamint az OIK Nyílt napja a 

Nyelvek Európai Napján (2015-ben már a 11.). 

Összetettségében és népszerűségében is kiemelkedő esemény volt a 2009-ben indult „A 

középszert még érinteni sem óhajtanám” – Fryderyk Chopin története c. vándorkiállítás, mely 

a Nemzetközi Chopin Év keretében, a varsói Nemzeti Fryderyk Chopin Intézet és Múzeum és 

könyvtárunk több éves munkája eredményeként jött létre. A vándorkiállítás anyagát a Chopin 

Intézet munkatársai készítették, és az OIK-nak ajándékozták, valamint 28 db, több százezer 

forint értékű Chopin fakszimile kotta is állományunkat gazdagítja. A szervezésben és a 

lebonyolításban részt vett a budapesti Lengyel Intézet, három megyei könyvtár és a budapesti 
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Lengyel Ház is. A kiállítást 2009. október 16-án nyitottuk meg az OIK-ban, ezt követően a 

debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központban, a szegedi 

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban, a győri Kisfaludy Károly Megyei 

Könyvtárban, a szolnoki Aba Novák Kulturális Központban, a budapesti Lengyel Házban, a  

Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskolában, a Pécsi Tudásközpontban, a Művészetek 

Palotájában és az egri Gárdonyi Géza Színházban láthatta a közönség. 

 
Együtt könnyebb – közönség- és partnerkapcsolatok 

A fentiekből is nyilvánvaló, hogy a különféle programokon keresztül a könyvtár folyamatos 

párbeszédet tart fenn környezetével, bővül kapcsolatrendszere és növekszik ismertsége.  

A rendezvények mellett az OIK rendszeresen fogad könyvtárlátogató csoportokat, melyek 

tagjai a gyűjteménnyel, az épülettel, a szolgáltatásokkal ismerkednek vagy tematikus, illetve 

idegen nyelvű vezetést igényelnek. A többnyelvű oktatást folytató középiskolák tanárai, 

diákjai, valamint az egyetemi nyelvi fakultások hallgatói is szívesen látogatnak el a 

könyvtárba, tartanak itt könyvtári foglalkozásokat, rendkívüli énekórákat. Emellett kollégáink 

számos rendezvényre „települtek ki”, hogy kedvezményes helyszíni beiratkozást ajánlva, 

szórólapokkal és egyéb reklámanyagokkal népszerűsítsék, és minél több emberrel ismertessék 

meg az intézményt. (ELTE Könyvtári Nap és Bölcsész Napok, CEU, Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Oktatás Hete, Nyelvparádé, Európai Nyelvi 

Koktélbár, Múzeumok Majálisa).  

2006-tól minden évben meghirdetésre került az OIK műfordítás pályázata (angol, német, 

francia, spanyol, cseh, orosz, lengyel, olasz, horvát nyelvből), melyre több mint 1000 

pályamű érkezett. 

A könyvtár kiváló és szerteágazó partnerkapcsolatokat alakított ki az évek során: 

nagykövetségek, a budapesti kulturális intézetek, könyvári szervezetek (IKSZ, MKE, KTE), 

könyvtárak, nemzetiségi szervezetek és önkormányzatok, a fogyatékossággal élők szervezetei 

(SINOSZ, MEOSZ), könyv- és folyóirat-kiadók, művészeti szervezetek (Műfordítók 

Egyesülete, Wagner Társaság, Liszt Társaság), egyetemi tanszékek, középiskolák, zenei 

szakiskolák.  

Az OIK céljainak támogatására két civil szervezet is létrejött. A „Hogy az idegen nyelv ne 

legyen idegen!” Alapítvány és a KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület sikeres pályázati 

tevékenységével gyűjteményfejlesztési, eszközbeszerzési segítséget nyújt, nívós 

rendezvényeket szervez, adományokat gyűjt.  
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Események éves bontásban 

Az Évkönyv minden esetben arra is szolgál, hogy megörökítse a történéseket az utókor 

számára. Ezért, valamint a terjedelmi korlátok miatt is, álljanak itt a főbb események 

évenként. 

2004. második félév 

A bejárat és a fedett belső udvar akadálymentesítése folytatódott. 

Új bútorokkal bővült a szabadpolcos terület, 1600 kötettel bővült az itteni állomány. 

Szeptemberben megújult a könyvtár honlapja. 

Négymodulos belső képzés zajlott a könyvtári minőségfejlesztésről valamennyi munkatárs 

számára. 

Megjelent az OIK 2004. évi Évkönyve 

2005.  

Befejeződött a belső udvar kialakítása, elkészült az  akadálymentes vizesblokk a földszinten. 

Új bútorzat került a beiratkozási térbe, megújult a ruhatár, felújításra került a dolgozói konyha 

és ebédlő, valamint a Zeneműtár egy része. 

Áttért az OIK a HunTéka integrált könyvtári rendszerre. 

NKA pályázati forrásból megerősödött a pr és marketing tevékenység, megtörtént az új, 

egységes és esztétikus térinformációs rendszer kialakítása, körvonalazódott a könyvtár 

egységes arculata. (magyar és angol nyelvű könyvtárismertető, kétnyelvű névjegyek). 

Felgyorsultak a minőségfejlesztési munkák, készült a stratégiai terv. 

Szeptember 26-án 10-22 óráig megrendezésre került az OIK 1. Nyílt napja a Nyelvek Európai 

Napján.  

Első ízben került kiosztásra az „Év dolgozója” cím.  

2006. 

Elfogadásra került az OIK 2006-2008 közötti időszakra szóló Stratégiai terve. 

Nyáron kormányrendelet született az OSZK, az OIK és az OPKM összevonásáról. December 

14-én Hiller István kulturális miniszter az Országgyűlésben bejelentette, hogy az összevonás 

nem valósul meg. 

Befejeződött a Zeneműtár bútorzatának kialakítása,  és a rendezvényterem felújítása. 

A dokumentum beszerzésre fordított összeg meghaladta a 20 millió forintot. A kurrens 

folyóiratok száma közel 500 cím, a vétel útján bekerült kötetek száma 2600 db. 

Június 1-én elindult az új OPAC. 
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Az országos nemzetiségi dokumentum-ellátás ebben az évben is gördülékenyen zajlott, a 

keret évek óta nem változott, 5 millió forint a 19 megyei könyvtár és a FSZEK beszerzéseire. 

Lezajlott az OIK 1. műfordítás pályázata, ebben az évben angol nyelvből. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületével közösen útjára indult az Alkotó könyvtáros 

programsorozat. 

November 29-én megünneplésre került a könyvtár fennállásának 50. évfordulója, megjelent a 

jubileumi Évkönyv. 

2007. 

Az intézmény új főigazgató-helyettese Horváth István, gazdasági igazgatója Balázsi Julianna. 

Befejeződött a III. emeleti hét magánlakás kivásárlása, elkészült a terület integrálásnak 

funkcióterve. 

A kölcsönző a földszintről az I. emeletre került. 

Augusztus 23-án új Könyvtárhasználati Szabályzat lépett életbe. 

A beszerzési keret a felére csökkent, ugyanakkor jelentős informatikai fejlesztésekre került 

sor. 

Megvételre került a HunTéka nemzetiségi könyv ellátás modulja, a NELLA. 

Létrejön a „Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen” Alapítvány, és megalakult a 

„KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület”, az OIK Baráti Köre. 

2008. 

Jóváhagyásra került az új Szervezeti és Működési Szabályzat. A Zeneműtár önálló osztállyá 

vált, vezetője Sárközi Andrea lett. Létrejött az Olvasószolgálati és állománygondozó osztály 

Osztrozics Katalin vezetésével, valamint a Tájékoztató osztály, melyet Sóron Ildikó irányít. A 

Nemzetiségi osztály új vezetője Papp Anna Mária lett. 

A sikeres pályázati tevékenység eredménye: 18. 642.300,- Ft. 

Az OIK költségvetési támogatásból egyetlen forintot sem tudott gyarapításra költeni, a 

kurrens folyóiratcímek száma 441-re csökkent. 

Az országos nemzetiségi dokumentum beszerzési keret nem áll rendelkezésre.  

Az OIK csatlakozott az OSZK HUMANUS konzorciumhoz.  

Beszerzésre kerül a HunTéka elektronikus könyvtári modulja, a JADOX. 

A MIT 5 munkacsoport és 29 munkatárs tevékenységét koordinálja. 

Szeptember 29-én látogatást tett könyvtárunkban Leonard Orban, az Európai Bizottság nyelvi 

biztosa. 

Októberben elindul a Kávészünet, az OIK blogja. 
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Megjelent az Országos Idegennyelvű Könyvtár Évkönyve 2008. című kiadvány, valamint a 

Katalógus Fajszi Károly eszperantó gyűjteményéről című kiadvány II. Könyvek kötete. 

 

2009. 

A TÁMOP – 3.2.4-08/1/KMR kiírásban „Több szólamban – Az OIK nemzetiségi és zenei 

szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázat 19,4 M forintot nyert.  

A Magyar Digitális Képkönyvtár pályázatnak köszönhetően. jelentős informatikai 

infrastruktúra fejlesztéseket hajtottunk végre. 

Az alap-megerősítési munkák miatt kiköltöztettük a pinceraktárt, ezzel párhuzamosan 601 

évfolyam profilidegen periodikát leselejteztünk. 

A lengyel nyelvből meghirdetett műfordítás-pályázatra 98 pályamű érkezett. 

Ebben az évben 60 rendezvényt szerveztünk. A szeptember 25-i Nyílt Napot Hiller István 

miniszter nyitotta meg. Varsóból érkezett delegáció is részt vett „A középszert még érinteni 

sem óhajtanám… Fryderyk Chopin története” című kiállítás megnyitóján. 

Első ízben került kiosztásra az „Év olvasója” cím. 

2010. 

Az OIK elnyerte az Év Könyvtára címet.  

A könyvtárhasználók száma megközelítette a 40 000 főt, a távhasználatok száma több mint 

177 ezer volt. 

Európai Uniós KMOP pályázaton az OIK 22 millió forintot nyert komplex 

akadálymentesítésre. 

A fenntartótól kapott támogatásból egyetlen forint sem állt rendelkezésünkre a gyűjtemény 

gyarapítására, ugyanakkor jelentősen nő a kötelespéldányból válogatott dokumentumok 

száma. 

Az év elején került megrendezésre a Kevésbé használt nyelvek helyzete a V4 országokban 

című nemzetközi konferencia, melynek anyaga kiadvány formájában is megjelent. 

Tavasszal mutattuk be a nagyközönségnek dr. Benkő Csaba 473 CD-ből álló dzsessz 

hagyatékát. 

Ősszel a honlapon online kvízjáték zajlott a hazai nemzetiségekről, „Közös hazában” címmel. 

Márciusban elindult a könyvtár Facebook oldala. 

2011. 
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A gyűjtemény „fejlesztése” soha nem látott mélypontra jutott; zenei dokumentumokból 

mindösszesen 46 (!) cím került beszerzésre, a periodikák száma 372-re csökkent. 

Tervszerű állományapasztás címén 6300 dokumentumot vontunk ki, és megkezdődtek a 

nagyobb mértékű selejtkönyv-értékesítések. 

A nemzetiségi dokumentum-ellátásra ebben az évben sem volt forrás. 

Júliusban indult el a könyvtár megújult, nemzetiségi és zenei alportállal bővült honlapja, 

többek között Kérdezze a könyvtárost anyanyelvén! szolgáltatással 9 nemzetiségi nyelven. 

Heti újdonságjegyzék, a hét könyve ajánló, a Fajszi gyűjtemény facebook oldala, a havi 

online programajánló jelzi a pr tevékenység szélesedését. 

Az akadálymentesítési pályázat megvalósításaként új, fogyatékossággal élők számára is jól 

olvasható feliratok, taktilis jelek, hangostérkép, Braille-írásos feliratok és könyvtárismertető 

készült el. 

A munkatársak 18 alkalommal 15 külső helyszínen népszerűsítették a könyvtárat.  

Sikeresen lezárult a két Európai Uniós pályázat. 

A „Vallomások a könyvről” címmel meghirdetett esszépályázatra 71 pályamű érkezett. 

2012. 

A kötelező létszámleépítés után az engedélyezett álláshelyek száma 57 lett. 

Újra főigazgató-helyettesi megbízást kapott Horváth István. 

Februártól új Szervezeti és Működési Szabályzat lépett életbe, létrejött a Szolgáltatási 

Főosztály (vezetője Osztrozics Katalin) és a Gyűjteményi és Nemzetiségi Főosztály (vezetője 

Papp Anna Mária)  

Az irányító szervtől kapott támogatás csupán a „létfenntartáshoz” elegendő, fontos szakmai 

fejlesztések, infrastrukturális beruházások maradtak el.   

A „Könyvmenhely” akció keretében több mint 1500 dokumentum kerül az állományba.  

A látogatószám stagnált, a távhasználat meghaladta a 210 ezret. 

A TÁMOP 3.2.12 kiíráson az OIK, konzorciumi tagként, csaknem 10 millió forintot nyert a 

munkatársak képzésére, továbbképzésére.  

Az OIK megkapta az Informatikai és Könyvtári Szövetség által alapított Könyvtárügyért 

kitüntetést. 

2013. 

Szeptember 1-től módosult a Könyvtárhasználati Szabályzat. 

11 pályázaton csaknem 20 millió forintot nyert a könyvtár. 

Az országos nemzetiségi dokumentum-ellátás kerete 6 millió forintra emelkedett. 

A „Mindig magasabbra” TÁMOP pályázat keretében 17 munkatárs vett részt képzéseken. 
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A könyvtárak között élenjárva az OIK beindította önkéntességi és iskolai közösségi szolgálat 

programját. 

Január 16-ától március 14-éig volt látható Balázs János festőművész életmű-kiállítása. 

Ősszel négyrészes rendezvénysorozat szólt a Kádár-korszak könyvkiadásáról „Remekművek 

szamizdatban” címmel. 

Az évfordulók alkalmából Wagner és Verdi kiállítás került megrendezésre. 

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 2013/9. teljes terjedelmében az OIK-ról szóló 

lapszám. 

2014. első félév 

Március 19-én ünnepélyesen átadásra került a Kínai sarok különgyűjtemény, amely 300 darab 

kínai nyelvű dokumentumot tartalmaz.  

Az OIK részt vesz az Operakaland programban, melynek keretében középiskolás csoportokat 

fogad. 

Folynak a 2014-2020 közötti időszakra szóló Stratégiai terv munkálatai. 

 

A fentieket átolvasva minden egyes mondat után emlékeztem a sok-sok munkára, 

összefogásra, a problémák nehezebb-könnyebb megoldására, közös örömökre. Részemről ez 

nem munka volt, hanem szolgálat. Ha eredményes volt, az a munkatársakat dicséri, köszönöm 

Nekik! 

 

 



 17

 

STRATÉGIA, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, ESÉLYEGYENLŐSÉG 
 

Dr. Papp Anna Mária 
A jövő kihívásai. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár stratégiai terve  

2014-2020 
 
A tanulmány ismerteti az Országos Idegennyelvű Könyvtár irányítási és innovációs koncepcióját. Az 
eddig elért eredményekre építve, a makró- és mikrokörnyezeti hatásokat figyelembe véve tárgyalja az 
intézménnyel kapcsolatos fejlesztési irányokat, elérni kívánt célokat.  
 
Stratégiai tervezés 
Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban (OIK) a stratégiai tervezésnek hagyománya van, 

amelyet az intézmény előző főigazgatója alapozott meg. A könyvtár munkaközösségében 

tudatosult a stratégiai terv fontossága. Napjainkban a gyors változások a könyvtárakkal 

szemben folyamatosan új kihívásokat támasztanak. A jól kidolgozott stratégiai terv jelenti azt 

a biztos alapot, amely irányt mutat, segít jó megoldásokat találni a jelentkező innovációs 

igényekre. 

A stratégiai terv a siker kulcsa. A kész terven túl, fontos kiemelni a tervezési folyamat 

hasznosságát. A csapatmunka erősíti az összetartozást, az intézmény iránti elkötelezettséget, 

javítja a kommunikáció hatékonyságát és serkenti az innovációt.1 A tervezési folyamat része a 

sokszor egymással ellentétes ötletek, szempontok, vélemények ütköztetése, egyeztetése, ami 

intenzív kommunikációt generál a munkacsoport tagjai között és a könyvtár 

munkaközösségének szintjén is. A közös nevezőt mindig a használó szempontja jelenti. A 

könyvtári stratégia fő mozgatórugója a használók elégedettségének, bizalmának elnyerése. 

A gyakorlati tapasztalat alapján és a szakirodalom2 ajánlása szerint a  stratégiai tervnek  3-5 

éves időszakot kell, illetve érdemes átfognia, hiszen jelenünk történéseit figyelembe  véve az 

intézménynek rendkívül dinamikus és előre nem látható változást rejtő környezetre kell 

reagálnia. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár új stratégiai terve, igazodva az európai uniós 

fejlesztési időszakhoz és a 2012-ben megrendezett, az Országos Könyvtárügyi Stratégiát 

előkészítő Országos Könyvtárügyi konferencia ajánlásaihoz, hoszabb időszakra,  a 2014-

2020-as ciklusra készült. 

                                                 
1 Barksdale, Susan - Lund, Teri: 10 Steps to Successful Strategic Planning. Maryland, (USA.) American 

Society for Training & Developement, 2006. p. v. 

2 Skaliczki Judi : Stratégiai tervezés. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1996. p.10. 
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 A terv kidolgozását olyan munkacsoport végezte, amelyben a könytár szakmai szervezeti 

egységeinek munkatársai vettek részt. A módszertan a klaszikus elemekre épül.  

Kiindulópontként a mikrokörnyezet elemzésének eredményei, a jövőkép, illetve a 

küldetésnyilatkozat szolgált. A minél reálisabb terv összeállítása  érdekében elkészült az 

intézmény SWOT analízíse és a makrokörnyezet elemzése. Sok hasznos információt 

nyújtottak a használói elégedettségmérés eredményei és a könyvtár teljes munkaközösségének 

véleményei, javaslatai 

A stratégiai terv összeállítása 2014-ben megtörtént, belső dokumentumként segítette a 

tervezést, a feladatok ütemezését, viszont a tényleges közzététel, az intézmény vezetésében 

történt változás miatt, 2015-re tolódott át. Az Országos Könyvtárügyi Stratégia még nem 

készült el, de „A korszerű könyvtár küldetése és feladatai” című vitaanyag, amely tartalmazza 

a szakma távlati terveit és elképzeléseit, már hozzáférhető. Az Országos Idegennyelvű 

Könyvtár stratégiai terve ezt figyelembe véve készült el, ezekre épít.3 

 

Iránymutatás: jövőkép és küldetésnyilatkozat  

Az iránymutatást a jövőkép fogalmazza meg. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár új (2014-

2020.) stratégiai tervében szükségesnek tartottuk a küldetésnyilatkozat és a jövőkép 

újrafogalmazását, amely ezúttal kiegészítve, áttekinthetőbb formában kerül a nyilvánosság 

elé.  

A jövőkép jelzi, hogy a könyvtár jelenlegi állapotából hova kíván eljutni. A munkacsoport a 

meglévő értékekre alapozva igyekezett megépíteni a jövőt. Ez tulajdonképpen két végpont, 

amelyek között a megtenni kívánt utat a stratégiai terv segíti. A meglévő értékek stabilak, azt 

jelzik, amit szolgál, amiért létezik a könyvtár. Az építeni kívánt jövő azt mutatja meg, hogy 

mit szeretnék elérni, hova szeretnénk eljutni. A cél eléréséhez jelentős rugalmasságra van 

szükség.4 A jövőbeli változások gyakran kiszámíthatatlanok, ezért a jövőkép hosszú távon 

nem lehet állandó, az újrafogalmazás, a megváltozott igényekhez való igazítás szükségszerű 

feladat. 

A jövőkép egy olyan könyvtárat vetít előre, amely a nyelvtanulás és különböző kultúrák 

megismerése iránti igény kiszolgálásában vezető szerepet tölt be, a hazai nemzetiségek és a 

Magyarországon élő külföldi közösségek kulturális életének meghatározó intézményeként 

                                                 
3 Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020. p. 3.  

4  Collins, James C. - Porras Jerry I.:“Building Your Company’s Vision,” In:  Harvard Business Review 74. 

(1996) 5.,  p.  66. 
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működik, előmozdítja a zenei kultúra szélesebb közönséghez való eljutását, a 

könyvtárhasználat feltételei mindig a legmagasabb színvonalhoz igazodnak. Az 

akadálymentes könyvtárhasználat biztosítása mindenkori feladat. A minőség iránti 

elkötelezettség, a folyamatos fejlesztés garantálja a kiváló teljesítményt, a szolgáltatások 

folyamatos magas színvonalát. A jövőkép egyik meghatározó eleme az intézmény székhelyéül 

szolgáló épület felújítása, ami a jövőt tekintve több szempontból is kulcsfontosságú.5 

A küldetésnyilatkozat (átfogó cél) tekintetében újítás nem történt, de a régi szöveg 

átfogalmazása a terminológiai újdonságok miatt szükségesnek mutatkozott. Az új forma 

jobban kiemeli a lényeges elemeket, segíti az üzenet befogadását. 

 

Helyzetkép 

Előremutató stratégiai célok megfogalmazása csakis a mikro- és makrokörnyezet ismeretében 

lehetséges.  A helyzetkép megmutatja, hogy a stratégiai terv készítésének időpontjában hol 

tart az intérmény. Mit sikerült megvalósítani és milyen lépések szükségesek az előrelépéshez.  

A tágabb környezet feltérképezése a PGTTJ analízissel történt. Átfogó kép alakult azokról a 

környezeti elemekről, amelyek a könyvtár életét több síkon befolyásolhatják. A politikai, 

gazdasági, társadalmi, technológiai, jogi tényezők áttekintése és a lehetséges hatásuk  

vizsgálata által sikerült kimutatni azokat a területeket, amelyeken változás következhet 

beamelyekre fokozott figyelmet kell fordítani az elkövetkezendő években. A PGTTJ tényezők 

alakulását az intézmény nem,  vagy csak igen kis mértékben alakíthatja, ezért ezek többsége 

veszélyként jelentkezik. Jelen esetben ilyen például a gazdasági világválság és annak 

utóhatásai, amely a kulturális intézmények működési körülményeit hosszú távon negatívan 

befolyásolják. A forráshiány miatt elmaradó innováció veszélyezteti a könyvtár 

fenntarthatóságát, mivel a gyoran változó használói igényekkel nem tud lépést tartani. Vannak 

viszont pozitív hatású tényezők is.  A változások egy része új lehetőségeket teremt. A 

forráshiány miatt csökken  az intézmények humán erőforrása. Ezen a területen ugyanakkor 

megjelenik az iskolai közösségi szolgálatosok, önkéntesek, közmunkások foglalkoztatásának 

lehetősége, ami teljes mértékben  nem tudja pótolni a munkaerőhiányt, de valamennyit enyhít 

rajta. A művelődéshez való jog Alaptörvénybe való beiktatása6 fokozza a kultúra, az 

információ iránti igényt, ez pedig erősíti a könyvtárak társadalmi szerepét. 

 

                                                 
5 Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020.  p. 4. 

6 Magyarország Alaptörvénye XI/1 In: Magyar közlöny 55.  (2013),  p. 14591. 
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A PGTTJ analaízis lehetővé tette a könyvtár tágabb környezetének alaposabb áttekintését, a 

benne rejlő veszélyek és lehetőségek azonosítását. A környezeti hatások ismerete a vezetés 

számára rendkívül hasznos információ. Segít időben felismerni és kihasználni a lehetőségeket 

és minimalizálni a veszélyeket.  

A szűkebb környezet elemzése az intézményen belüli környezet megismerését jelenti, amely 

közvetlenül befolyásolja annak működését. Az előző két stratégiai időszak alatt, a számos 

akadályozó tényező ellenére, több területen is sikerült előre lépni.  A jó eredményeket igazolja 

a 2010-ben elnyert Év könyvtára díj, 2012-ben pedig a Könyvtárügyért díj. 

A második, 2009-2013-as időszakra irányt mutató terv egybeesett a gazdasági válság 

csúcspontjával, amely az Országos Idegennyelvű Könyvtárat is súlyosan érintette. A 

minőségfejlesztési folyamatok pályázati támogatottságának hiánya, a folyamatos 

forráselvonás és a nagy mértékű létszámleépítés negatívan befolyásolta a tervek 

megvalósulását. A kitűzött célok közül csak azok valósultak meg, amelyek minimális, vagy 

nulla forrást igényeltek. Ezek a feladatok a munkaközösség szellemi tőkéje és befektett 

munkája, elkötelezettsége  révén teljesültek. Az előző két periódus eredményei előkészítették 

a terepet a harmadik stratégiai terv számára. A SWOT analízis azt jelzi, hogy elkötelezett 

munkával számos gyengeséget sikerült megszüntetni, ezért a gyengeségek listája szűkebb. 

Annál több viszont azoknak a külső tényezőknek a száma, amelyek veszélyként negatívan 

befolyásolyásolják a könyvtár életét, akadályozzák a célok megvalósulását. Ezek közül a 

minden területre kiható veszély még mindig a költségvetési hiány. A biztos pénzügyi háttér 

megteremtése együttműködések, pályázatok és szponzorok bevonása által nem lehetséges. 

Ezekből a forrásokból csak egy-egy projekt finanszírozása oldható meg.  

 

Stratégiai célok 

A jövőkép és a küldetésnyilatkozat felvázolása, a mikro- és makrokörnyezet kritikus 

pontjainak azonosítása után következhet a könyvtár jövőjét meghatározó döntések 

előkészítése a rövid, illetve hosszú távú célok kijelölése. A munkacsoport kiemelt  figyelmet 

fordított a stratégiai célok megfogalmazára. Ebben a kellő részletességgel elkészített használói 

elégedettségmérés adatai jelentős segítséget nyújtottak. A hazai és nemzetközi trendeket 

figyelembe véve kijelölték azokat a területeket, amelyek fejlesztése mind az intézmény, mind 

a használók szempontjából fontos: 

1. A minőségmenedzsment folytatása: a Minősített könyvtár cím elnyerése, Könyvtári 

Minőségi díj elnyerése 
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2. A könyvtárhasználat színvonalának emelése, minőségi szolgáltatások kialakítása, ezek 

folyamatos értékelése által 

3. Tartalomhoz, információhoz való hozzáférés biztosítása földrajzi, időbeli korlátok 

nélkül: adatbázisok tartalmi fejlesztése, a használóközpontúság elveinek 

érvényesítésével 

4. Az élethosszig tartó tanulás különböző formáinak támogatása, a demokratikus értékek, 

állampolgári jogok tudatosítása 

5. Infrastruktúra-korszerűsítés: informatikai, fizikai környezet 

6. A PR hatékonyságának javítása 

7. Az esélyteremtés és közösségi értékteremtés támogatása 

8. A kulturális diplomácia erősítése 

9. A szervezeti kultúra fejlesztése 

 

A megszokottnál hosszabb stratégiai periódusra való tekintettel több, szám szerint 9 stratégiai 

célt, határozott meg és fogadott el a munkacsoport. Figyelmet fordítottak arra, hogy a 

rendelkezésre álló, illetve bevonható erőforrásokkal ezek megvalósíthatók legyenek. A 

stratégiai célok közül a munkacsoport prioritásként az alábbiakat emelte ki:  

 

1. A minőségmenedzsment folytatása: a Minősített Könyvtár cím elnyerése, a 

Könyvtári Minőségi Díj elnyerése 

2. A könyvtárhasználat színvonalának emelése minőségi szolgáltatások kialakítása, 

ezek folyamatos értékelése által 

3. Tartalomhoz, információhoz való hozzáférés biztosítása földrajzi, időbeli korlátok 

nélkül: adatbázisok tartalmi fejlesztése a használóközpontúság elveinek 

érvényesítésével 

4. Infrastruktúra korszerűsítés: informatikai, fizikai környezet 

5. A PR hatékonyságának javítása 

 

A közeljövő egyik legfontosabb szakmai feladata a Minősített Könyvtár cím elnyerése.  A 

könyvtárban az elmúlt években a minőségbiztosítás folyamatos volt, ennek köszönhetően a 

szükséges dokumentáció egy része elkészült. A közeljövő feladatai közé tartozik ezek 
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felülvizsgálata és aktualizálása, a még hiányzó dokumentumok elkészítése. A 

minőségmenedzsment új szakasza már folyamatban van. A könyvtár megnyerte a Felkészülés 

a Minősített Könyvtár cím elnyerésére meghirdetett pályázatot, amelynek egyik feltétele az 

volt, hogy a nyertes intézménynek 2 éven belül indulnia kell a Minősített könyvtár 

pályázaton.  Ennek a célnak a megvalósítása már folyamatban van. 

A további 3 prioritás egymással szorosan összefügg, ezért nem lehet őket egymástól 

elszigetelten kezelni és tárgyalni. Szintén kiemelt feladat az informatikai infrastruktúra 

megújítása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés. A gazdasági válság több területen 

megtorpanást eredményezett. Az OIK-ban elmaradtak az informatikai fejlesztések és az ehhez 

kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés. A könyvtár, a szolgáltatás és a szakmai munka tekintetében, 

szinte 100%-ban függ az informatikai támogatottságtól. Az informatika fejlődését tekintve a 

pár éves megtorpanás  igen nehéz helyzet elé állította az intézményt. A könyvtárhasználati 

statisztikák a távhasználat és a digitális tartalom iránti igény folyamatos növekedését jelzik. 

Fontos ennek az igénynek a kiszolgálása. Az OIK-ban régóta tervezett, már 

megkerülhetetlenné vált feladat a teljes szövegű adatbázisok távoli hozzáférésének 

biztosítása. Hasonlóan fontos az e-könyv kölcsönzés bevezetése, és a digitalizálás folytatása.  

Napjainkban szintén fokozott igény van a mobil eszközökön megjeleníthető webes tartalom 

iránt, ezért halaszthatatlan a mobil OPAC és OIK portál felület biztosítása.  Mindez összefügg 

a tartalomhoz, információhoz való hozzáférés  földrajzi, időbeli korlátoktól mentes 

biztosításának feladatával.   Az elmúlt években ezen a területen történt az egyik legjelenősebb 

előrelépés.  A használóközpontúság szem előtt tarásával a távoli elérésű adatbázisok tartalmi 

fejlesztése  folyamatosan zajlik. A digitalizállt állomány gyarapítása is a napi feladatok közé 

tartozik. A használói terek korszerűsítése mindenkori feladat, mivel nagymértékben 

befolyásolja a könyvtárhasználat színvonalát. 

A PR erősítése megkerülhetetlen feladat. Ha a könyvtár hatékonyan tud kommunikálni a 

célközösséggel, jelentősen javul a versenyképessége is, ezért a használókkal, partnerekkel 

történő kommunikációra kiemelt hangsúlyt kell fektetni. A sikeres intézménynek aktívan 

jelen kell lenni abban az információs térben, amely az előrelépést  lehetővé teszi. 

Egy igen fontos, de forrásigényessége miatt a prioritások között nem szerepeltett cél már 

megvalósult. Az  épület alapjának megerősítése 2009-ben elkezdődött, de forráshiány miatt 

abbamaradt. Akkor a munka kb. 40%-a készült el. Egy nem remélt központi költségvetési 

támogatásnak köszönhetően 2015-ben sikerült az alapmegerősítést befejezni. Ez az épület 

biztonságának szempontjából igen fontos előrelépést jelent. Ez után sor kerülhet a pince 
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raktárak kialakítására, ami szükséges az állományvédelem, illetve a raktározási gondok 

hosszútávú megoldására. 

A cselekvési terv 
A kitűzött célok megvalósítását részletes, ugyanakkor áttekinthető cselekvési terv segíti. A 

cselekvési terv az a kulcsfontosságú eszköz, amely biztosítja a stratégiai szemlélet beépülését 

a könyvtár hétköznapi életébe. Az éves munkatervek a cselekvési tervvel összhangban 

készülnek, tehát a napi szintű tevékenység a stratégiai célok mentén szerveződik. Ilyen módon 

a kitűzött célok megvalósulása  éves szinten nyomon követhető, az eredmények mérhetők, a 

stratégiai célok és a cselekvési terv felülvizsgálata egyaránt biztosított.  A stratégiai tervezés 

ezen a ponton nem tekinthető befejezettnek. Tulajdonképpen véget nem érő folyamatról van 

szó, amelynek során előfordulnak intenzív, illetve csendesebbnek mondható időszakok. A 

változásra is a folyamatosság jellemző, ezért a változások figyelemmel kísérésének és az 

ezekre való reagálásnak szintén folyamatosnak kell lennie.  

Eredmények, tapasztalatok 

A közzététel előtt álló stratégiai tervet a könyvtár teljes munkaközössége megismerhette ės 

véleményezhette. Ez a munkafázis rendkívül idő és munkaigényes, viszont sok olyan jó 

javaslat érkezik és új szempont vetődik fel, amely hozzájárul  a stratégiai terv pontosításához, 

teljesebbé tételéhez. A nyilvános véleményezés további hozadéka, hogy a könyvtár 

munkaközössége érzékennyé válik a stratégiai terv és annak megvalósítása iránt, tekintve, 

hogy ebben gyakorlatilag mindenki munkája benne van. 

Minden stratégiai terv elkészülte után a jól végzett munka nyújtotta elégedettséggel 

kezdhetjük az új stratégiai időszakot. Ugyanakkor kételyek is felmerülnek. Sikeres lesz-e a 

sok munka árán, gondosan elkészített stratégiái terv? Sikerül-e a kitűzött célokat 

megvalósítani? Közelebb kerül-e a könyvtár az előrevetített jövőképhez? Sikerül-e kiszolgálni 

a használói igényeket? Meg tudjuk-e tartani a használók eddigi bizalmát? 

Az előző stratégiai időszakok tapasztalatai vegyes képet mutatnak. Minden cél maradéktalan 

teljesítése egyik alkalommal sem sikerült. De több területen történtek jelentős előrelépések, 

születtek biztató eredmények. Ezek a sikerek természetesen az OIK teljes 

munkaközösségének szorgalmát és kitartását is dicsérik. Az elmúlt években a siker kulcsa a 

rugalmasság, a szervezeti egységek közötti jó együttműködés és a csapatmunka volt. A jövőt 

reálisan szemlélve, ezúttal is hasonló eredmények várhatók, különösen a forrásigényes és az 

egyes külső tényezők által fokozottan befolyásolt területeken. Fontos azonban minden 

eredmény, illetve részeredmény értékelése, elismerése, hiszen a sikerek a közös munkát 
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minősítik. A stratégiai terv megléte nem a siker záloga, hanem eszköz, amely segíti az 

intézmény munkáját. 
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Tálos Irén 
Minőségbiztosítás az OIK- ban : az  ötlettől a megvalósításig 

 
A könyvtári trendek és a gyorsan változó használói igények folyamatos kihívás elé állították a 
nyilvános könyvtárakat. Válaszként a könyvtárak, így az OIK is a minőségbiztosítás módszereinek 
bevezetése és folyamatos alkalmazása mellett döntött. Megalakult a feladatokat koordináló 
munkacsoport, a MIT (Minőségirányítási Testület)  
A tanulmányban áttekintem az OIK-ban lezajlott minőségbiztosítási munkálatokat, elért célokat, illetve 
azt, hogy a minőségi szemlélet milyen változásokat idézett elő a dolgozók munkájában és az intézmény 
egészében. 
 

A politikai, társadalmi, gazdasági, technológiai változások és az ezekhez való folyamatos 

alkalmazkodás, a kihívások és az erősödő piaci szemlélet arra ösztönözték a könyvtárakat, 

hogy egyre nagyobb gondot fordítsanak szolgáltatásaik minőségére. A TQM (Total Quality 

Managment = teljeskörű minőségirányítás) könyvtári alkalmazásához és az ehhez kapcsolódó 

szemléletváltozáshoz elsősorban a felhasználók igényeiből kell kiindulni.  

A TQM elősegíti a könyvtárak alkalmazkodását a körülöttük történő gyors változásokhoz. az 

átfogó célok, a szervezeti kultúra és a munkafolyamatok folyamatos felülvizsgálatával, 

értékelésével. 

A könyvtár szolgáltatásait az olvasók, a felhasználók értékelik, ezért az ő igényeiknek kell 

megfelelni, ez a legfontosabb alapelve a teljeskörű minőség biztosításának. 

 
A minőségirányítási rendszer bevezetése az Országos Idegennyelvű Könyvtárban 
 
Az OIK-ban 2004-ben történt vezetőváltás egyben korszakváltást is jelentett. Az újonnan 

kinevezett főigazgató, Mender Tiborné elkötelezett volt a könyvtár ismertebbé és sikeressé 

tételében, s ennek érdekében a minőségmenedzsment, a TQM bevezetése mellett döntött. 

A 2004-ben elkezdett minőségfejlesztési munka máig tartó tíz éves folyamatát, annak fő 

mozzanatait fogom bemutatni az alábbiakban. 

Az intézmény teljes munkaközösségének elkötelezettsége és pozitív hozzáállásának 

elősegítése, alapelve volt a TQM bevezetésének. Ezért az első és legfontosabb lépés a 

szakdolgozók megismertetése a módszer lényegével. A közös továbbképzés nem csupán az új 

ismeretek megszerzésére szolgált, hanem a csapatépítésre is lehetőséget adott. 2004 október-

november folyamán négy előadásból és gyakorlatból álló belső továbbképzést tartottunk 

minőségfejlesztés témakörben. 

Az előadók Dr. Skaliczki Judit, Zalainé Dr. Kovács Éva, Ramháb Mária voltak. 
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A későbbiekben is nagy hangsúlyt kapott a munkatársak képzése, a 2004- 2014-ig tartó 

időszak alatt tíz munkatárs vett részt egyéni képzésen a Kecskeméti Katona József Könyvtár 

minőségbiztosítási tanfolyamán. 

2005 – 2007  
Az OIK 2005 áprilisában bekapcsolódott a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott 

„Könyvtári Minőségfejlesztés 21” projektbe, amelynek az volt a célja, hogy a könyvtári 

terület ötéves stratégiai tervét szem előtt tartva, rendszerbe foglalja a könyvtárak már 

elkezdett minőségmenedzsment tevékenységét, és segítse a megszerzett ismeretek gyakorlati 

alkalmazását.1  

Ezzel egyidejűleg megalakult a (Minőségirányítási Testület) MIT, amely a vezetői testületből 

és a munkacsoportok vezetőiből állt. A munkájukat külső szakember is segítette tanácsaival, 

javaslatokkal. 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár minőségbiztosításban a 2005-2007 közötti időszakban 

megtett lépéseiről korábban már készült egy összefoglaló tanulmány, amely a könyvtár 2008-

as évkönyvében jelent meg.2 

Tartalmazza az abban az időszakban történt intézkedéseket, a változások eredményét és azok 

dokumentálását, amelyeket az alábbi felsorolás reprezentál: megtörtént a TQM bevezetése, a 

munkatársak folyamatos képzésével a minőségbiztosítás témájában mind több kolléga ismerte 

meg a módszert, a belső kommunikáció vizsgálata lezajlott, az akadálymentesítés megtörtént,, 

a partnerkapcsolatok feltérképezése megvalósult.  

 
2008   
Az új feladatokra átalakult a Minőségirányítási Testület (MIT), amely öt munkacsoportot 

fogott össze, ezekben 29 munkatárs vett részt. 

 
Az OIK Stratégiai terve 2009-2013 c. dokumentum kidolgozása  
 
Hiller István kulturális és oktatási miniszter által jegyzett „ A kulturális modernizáció irányai3 

című dokumentum ajánlásait figyelembe véve, és a távlati kulturális fejlesztésekhez adaptálva  

készült el a könyvtár öt évre szóló stratégiai terve. 

                                                 
1 Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári minőségfejlesztés 21 projekt. Projektleírás, eredmények, javaslatok. 

Kézirat  http:/ /www.ki.oszk.hu/old/dok/min21/min21.html (Letöltés: 2015. december 14.) 

2 Papp Anna Mária: A minőségmenedzsment gyakorlata az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. In: Az 

Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve. Szerk.: Dörgő Tibor. Budapest: Országos Idegennyelvű 

Könyvtár, 2008., p. 24-36. 
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A kulturális esélyteremtés kiemelt célként jelenik meg a stratégiai tervben – földrajzi és 

társadalmi értelemben is: a kulturális javakhoz, a kulturális sokszínűséghez való hozzáférés 

biztosítása, a társadalom szellemi fejlődésének szolgálatában.  

 
Minőségirányítási Kézikönyv összeállítása   
A Minőségi Kézikönyv célja a könyvtár minőségpolitikájának, eljárásainak és 

követelményeinek megismertetése, a minőségirányítási rendszer leírása, a gyakorlati 

megvalósítás szabályozása. Marketing eszköz annak bizonyítására, hogy a könyvtár a 

használó könyvtára kíván lenni. 

A Minőségirányítási Kézikönyv a minőségügyi dokumentáció elemeiből áll: azaz tartalmazza 

a könyvtári vizsgálatokat, elemzéseket, statisztikai analíziseket, mutatókat (indikátorokat), 

jogszabályokat, keretdokumentumokat: irányelveket, normatívákat, a stratégiai tervet, az 

SZMSZ-t (Szervezeti és működési szabályzat), ügyrendet, munkaköri leírásokat, szolgáltatási 

előírásokat, minőségi előírásokat és a minőségpolitikai nyilatkozatot. Igen fontos alkotó része 

a Minőségirányítási Kézikönyvnek a vezető felelősségi körének felsorolása és a hatáskörök 

tisztázása. A tartalmának összeállítására nincs kötelező érvényű szabvány, az MSZ ISO 

10013 csak ajánlásokat fogalmaz meg. 

A Minőségi Kézikönyv nem egy valódi könyv, hanem egy virtuális dokumentum, online 

tárolva. Soha nem kerül kinyomtatásra. 

A tartalma, a benne lévő dokumentumok sorrendje állandó, csak ritkán bővül, de  

felülvizsgálata, frissítése kötelező, a régi dokumentumok meghagyása mellett. 

 
A használói elégedettség mérése   
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2008 

szeptemberében kérdőíves vizsgálatot végzett használói körében. A vizsgálat célja az volt, 

hogy megtudjuk, hogyan változott, változott-e könyvtárunk megítélése a használók körében 

az elmúlt öt évben. Ugyanis e vizsgálatnak 2004-ben már volt előzménye, így az 

összehasonlításnak volt alapja. Ugyanakkor arra is törekedtünk, hogy az elmúlt közel öt év 

alatt alapjaiban megváltozott, virtuális könyvtárhasználatról is ismereteket gyűjtsünk. A 

használói elégedettségvizsgálat szerves részét képezte a könyvtár minőségbiztosítási és -

                                                                                                                                                         
3 Hiller István: A kulturális modernizáció irányai. 

http://www.okm.gov.hu/letolt/kultura/kulturalis_modernizacio_iranyai_061213.pdf (Letöltés: 2015. 

december 14.) 
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fejlesztési törekvéseinek. A vizsgálat alapját a könyvtárhasználók által kitöltött 312 kérdőív 

adta.4 

 
A dolgozói elégedettségmérés lebonyolítása  
A dolgozói elégedettséget vizsgáló kérdőív összesen 28 kérdésből állt, melyekkel a 

munkatársak munkahely választási motivációit, munkahelyi kapcsolatrendszerét, munkával 

való elégedettségét, menedzsmenttel kapcsolatos attitűdjét, véleményét mértük.  

Az OIK dolgozóinak elégedettségét vizsgáló felmérést 2008 decemberében végeztük 

kérdőíves formában, az adatgyűjtés egyéni kitöltéssel történt. Az 53 kiosztott kérdőívből 49 

kitöltött példányt dolgoztunk fel.5 

 
A könyvtár marketing stratégiájának elkészítése  
Az előkészületek megtörténtek, az Arculati kézikönyv anyagai részben elkészültek, de a 

elkészített Marketing stratégiai  terv6 nem került elfogadásra. 

 
A tervezetten felül elkészült 
Az Elégedettségvizsgálat és igényfelmérés  a nemzetiségi dokumentum-ellátásban résztvevő 

partner könyvtárak, és Nemzetiségi Cikkadatbázist használó olvasók körében történt.  

A vizsgálat az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásaival kapcsolatos 

használói elégedettségmérésen alapul. Célja, hogy feltárja a nemzetiségi gyűjteménnyel, a 

Nemzetiségi Cikkadatbázissal, nemzetiségi tájékoztatással kapcsolatos véleményeket. A 

használói megítélés és javaslatok alapján változtatási, javítási ajánlásokat fogalmazzon meg a 

szolgáltatásokkal kapcsolatosan. 

  

2009 
Elfogadásra került az OIK  2009-2013 közötti időszakra szóló Stratégiai terve 
 
A Stratégiai terv 2009-2013. c. dokumentum szövegét előzetes véleményezés után a 
kollektíva összmunkatársi értekezleten hagyta jóvá.7 

                                                 
4 Sóron Ildikó: Könyvtárhasználati szokások az Országos Idegennyelvű Könyvtárban In: Az Országos 

Idegennyelvű Könyvtár évkönyve Szerk: Dörgő Tibor Budapest: Országos Idegennyelvű Könyvtár , 

2008., p. 37-54. 

5 Tálos Irén: Dolgozói elégedettség mérés. Kézirat. 2008. 

6 Paszternák Ádám: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár marketing stratégiája. Kézirat 2008. 

7 Mender Tiborné: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár stratégiai terve 2009 – 2013.  

https://www.oik.hu/web/guest/strategiai-tervek (Letöltés: 2015. december 14.) 
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Teljesítményértékelés 
Kísérleti jelleggel megkezdődött a dolgozók munka- és teljesítményértékelése. A vezetői 

testület által kidolgozott és jóváhagyott szempontrendszer alapján minden munkatárs 

teljesítménye számszerűsítve került értékelésre, ehhez kapcsolódott a kolléga önértékelése, 

valamint személyes beszélgetésre is sor került minden munkatárssal. A folyamat összegzése, 

kiértékelése, megvitatása 2010 elején megtörtént, és ezt követően már csak a 

teljesítményértékelő lap kitöltésével történik a munkatársak értékelése. 

 
2010 
2010-ben nem volt tervezetten minőségfejlesztési fejezet, de egy újonnan beiratkozó 

olvasókat megcélzó felmérést soron kívül végeztünk. 

Szeptember 1-jétől a beiratkozók motivációját folyamatosan figyeltük, megkérdeztük az új  

olvasókat, hogy milyen módon találtak rá könyvtárunkra. 

A „Több szólamban” című TÁMOP pályázat keretében szeptemberben intenzív PR kampány 

kezdődött a könyvtár – kiemelten a zenei és nemzetiségi – szolgáltatásainak népszerűsítésére. 

A professzionális médiakampányt követően az új beiratkozóktól célzott kérdésekkel arra 

kerestük a választ, hogy milyen forrásból értesültek a könyvtárról, az újonnan beiratkozók és 

ezáltal arra is választ kaptunk, hogy melyek a leghatékonyabb PR eszközök. 

A kampány keretében megújítottuk az OIK magyar nyelvű ismertetőjét, a Zeneműtár és a 

Nyelvstúdió szolgáltatásismertetőit, a Benkő – féle dzsessz gyűjteményről ismertető készült, 

TV és rádióspot, sajtóhirdetések, direkt hírlevél és metró - plakát hívta fel a figyelmet a 

könyvtár szolgáltatásaira. 

Honlapunkon Közös hazában címmel időszakos kvízjátékot hirdettünk a hazai 
nemzetiségekről általános iskolások számára. 
 
2011. 
Tervezetten minőségbiztosítási munkák nem történtek ebben az évben, de a külső változások 

következtében, szervezeti változás történt a könyvtárban, ezért a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítására volt szükség, ennek jóváhagyására áprilisban került sor. 

Az olvasók számára új Használat szabályzat lépett életbe. 

Egy kurrens - folyóirat használatot vizsgáló adatgyűjtést végeztünk március – áprilisban.8 

2012  
2011-ben használói elégedettség mérést végeztünk a könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatásról, 

a statisztikai adatok értékelése írásos formában 2012-ben  készült el.9 

                                                 
8 Nagy Erzsébet: Folyóirat- használat 2011 március-április hónapban. Kézirat 2011. 
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A könyvtárközi kölcsönzés munkafolyamatának 2006-ban készült folyamatábrájának és 

folyamatleírásának aktualizálása is ekkor történt.  

A 2008-2011 közötti időszakra vonatkozó könyvtárközi statisztikai adatok összeállításával 

egy írásos elemzés is készült „Az OIK könyvtárközi kölcsönzései az ODR-ben” címmel.10 

A nyitvatartási rend változásával kapcsolatos teendők rögzítése, ütemterv készítése. 

Az olvasószolgálati tájékoztatók (plakátok, füles, szórólap, honlap, Facebook megjelenések) 

elkészítési rendjének (ügyrendjének) kidolgozása megtörtént. 

 
A minőségfejlesztési munkákhoz sorolhatók még:  
Megtörtént a szabályzatok és a belső ellenőrzések megújítása, 

Elkészült a szervezeti egységek Ügyrendje osztályok szerint. 

Az egységvezetők munkaköri leírásába bekerültek az ellenőrzési feladatok, amelyek 

végrehajtásához központi sablon került kibocsátásra. Ennek segítségével 2012 júniusától 

kezdve, kéthavonta rendszeresek a vezetői ellenőrzések. 

A „Mindig magasabbra” - TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0006 – Új Széchenyi Terv, 

pályázat  keretében lehetőség volt a minőségbiztosítással kapcsolatos továbbképzésekre: 

1. Minősített könyvtár (2 fő) 

2. Korszerű munkavégzési kompetenciák – kommunikációs mesterkurzus (16 fő) 

3. Minőségmenedzsment a könyvtárban (2 fő) 

2013 
Új szabályzatok készültek: Belső ellenőrzési kézikönyv, Kockázatkezelési  szabályzat, 

Panaszkezelési Szabályzat 

Módosult, aktualizálásra került 23 szabályzat, például az alábbi dokumentumok:11 

Esélyegyenlőségi terv, Feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének 

szabályzata, Fenntarthatósági terv, Könyvtárhasználati szabályzat, Környezetvédelmi 

program, Telefonhasználati szabályzat 

A Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítését követően megvalósult a belső kontroll 

rendszerének kialakítása. 

Az év folyamán kezdtük el az OIK 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai 

tervének előkészítését.  

Az év elején megalakult a Stratégiai terv munkacsoport, melyben 8 munkatárs dolgozott.  

                                                                                                                                                         
9 Madarász Katalin: A könyvtárközi kölcsönzés adatainak elemzése. Kézirat 2012. 

10 Madarász Katalin: A könyvtárközi dokumentumszolgáltatás adatai 2008-2011. Kézirat 2012. 

11 Mender Tiborné: OIK  intézményi teljesítményértékelés – beszámoló – 2013. Kézirat. 2013 
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Vezetői ellenőrzések 
A 2012-es évben bevezetett egységes formájú, rendszeres vezetői ellenőrzések folyamatosan 

végrehajtásra kerültek, minden ellenőrzéskor ellenőrzési jegyzőkönyv készült. 

Összesen 90 ellenőrzés zajlott, 4 javasolt intézkedéssel.  

 
Továbbképzés 
2013-ban az OIK 15 munkatársa összesen 6 különböző képzésen vett részt, ebből 

minőségfejlesztési vonatkozásúak voltak: 

1. Korszerű munkavégzési kompetenciák – kommunikációs mesterkurzus (9 fő) 
2. Könyvtári vezetői ismeretek (1 fő) 
3. Minőségmenedzsment a könyvtárban (1 fő) 
4. A minőség értékelése a könyvtárban - minősített könyvtár (1 fő) 

 
2014 
Az új MIT munkacsoport megalakításával elkezdtük a könyvtár 2015-2020 közötti időszakra 

vonatkozó stratégiájának kidolgozását. 

Áttekintettük az előző 2009-2013 stratégiai időszakra kitűzött célok közül, melyek teljesültek, 

helyzetértékelést készítettünk, és az elmaradt feladatok határidejét módosítottuk. 

A könyvtár 2014-2020-as időszakra szóló stratégiai tervében szükséges volt a külső 

változásokra reagálva a Küldetésnyilatkozatot és a Jövőképet újrafogalmazni, amely 

áttekinthetőbb formában a honlapon kerül a nyilvánosság elé.12 

A korábbi stratégiai terveknél hosszabb távra készült tervezésnél „A korszerű könyvtár 

küldetése és feladatai” 13című vitaanyag ajánlásait vettük figyelembe. 

Továbbképzés  

Két jelentős létszámot érintő továbbképzésen vettek részt a munkatársak 2014-ben az INKA 

(Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány) szervezésében. Az 

Iránytű a kézbe – Stratégiai tervezés című képzésen hét munkatárs, a Felkészülés a minőséget 

szolgáló minőségi önértékelésre című képzésen szintén hét munkatárs volt 30 órás 

tanfolyamon. 

 

                                                 
12 Az OIK stratégiai terve 2014 – 2020. https://www.oik.hu/web/guest/strategiai-tervek (Letöltés: 

2015. december 14.) 

 

13 A korszerű könyvtár küldetése és feladatai  - előzetes szakmai vitaanyag a stratégia elkészítéséhez -

..http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2013/08/a-korszeru-konyvtar-kuldetese-es-feladatai/721/ (Letöltés: 

2015. december 14.) 
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Összegzés 

 
A TQM bevezetése és alkalmazása az OIK–ban a szervezeti kultúra folyamatos pozitív 

változását eredményezte. A szolgáltatások változtatását a használói igényeknek megfelelően 

rugalmasabban lehetett megvalósítani. Ebben a rendszerben először kialakítottuk a minőségi 

környezetet: a belső tereket, korszerű berendezéseket, megfelelő technikai felszereléseket a 

használók igényeit figyelembe véve.  Így létrejöttek azok a feltételek, amelyek között 

megvalósítható volt egy új, minőségszemléletű munkakultúra.  

A belső kommunikáció hatékonyabban működik, a projekt orientált munkavégzés aránya 

növekedett a korábbi időszakhoz viszonyítva. A munkatársak innovatívabb módon 

viszonyulnak a feladatok megoldásához hatékonyabb az osztályokon átnyúló csoportok 

együttműködése. 

A hierarchikus munkaszervezet egyre inkább projekt orientált csapatmunka szervezésűvé 

alakult át. 

A szabályozottság növelése a pontosabb munkavégzést segítette, és biztosította a 

szolgáltatások magas színvonalon tartását.  

Az elmúlt tíz év minőségi eredményeit az olvasóink véleménye, és a fenntartó minisztérium 

értékelése is visszaigazolta. A könyvtárszakmai elismerést mutatja, hogy 2010-ben az OIK 

lett az „Év Könyvtára, és 2012-ben az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) a 

Könyvtárügyért kitüntetést adományozta a könyvtár dolgozóinak kiemelkedő munkájáért. 
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Osztrozics Katalin 

Akadálymentesen – az Országos Idegennyelvű Könyvtár 
akadálymentesítési stratégiája 2008 – 2015 

 
Írásom első részében arra a kérdésre keresem a választ, hol tartunk most könyvtárunk 
akadálymentesítésében, milyen változtatások, fejlesztések valósultak meg a 2008. évben közzétett 
Akadálymentesítési stratégiánkban megfogalmazottak óta. 
A cikk második felében pedig az OIK Nyílt Nap sokszínű jelnyelvi programjainak összefoglalójával 
szándékozom bemutatni, hogyan jelenik meg a jelnyelv könyvtárunkban, miként népszerűsítheti azt 
saját eszközeivel, eszközökkel egy szakkönyvtár. A téma apropója: 2015-ben 10. alkalommal 
rendeztünk jelnyelvi programot  szeptember 25-én, az OIK Nyílt Napján, amely egyben a Nyelvek 
Európai Napja is. 
 

A fogyatékos emberek számára könyvtári viszonylatban az akadálymentesség azt jelenti, hogy 

megfelelő kialakítás mellett, saját igényeik szerint használják a könyvtárak különféle 

szolgáltatásait. Abból az alapelvből kell kiindulni, hogy a könyvtárnak ugyanazon funkciókat 

kell betöltenie a fogyatékos emberek könyvtári ellátását illetően, mint a többi állampolgár 

ellátása esetében. A hátrányos helyzetű használók is a tanulás, a továbbképzés, a 

munkavégzés, a mindennapi életvitel információkkal való megkönnyítését, a rekreáció 

lehetőségét, a közösségi élmény megélését várják joggal a könyvtáraktól. Különbség csak az 

információ elérésének módjában van. Ezeket kell a könyvtáraknak számba venniük, s a 

megfelelő eszközöket, elérési módokat megteremteni. 1 

„A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény, valamint ágazati törvényünk, a könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL. törvény 

tökéletesen harmonizál egymással. Az utóbbi – kerülve minden tételes felsorolást – egész 

egyszerűen kimondja: a könyvtárnak mindenki számára biztosítania kell az információhoz 

való hozzáférést. Az említett másik törvény viszont megvilágítja számunkra, hogy mikor 

tekinthető az információ hozzáférhetőnek: ha azt a fogyatékos személy érzékelni és 

értelmezni tudja. A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról kifejezetten állami kötelezettségnek tekinti az esélyegyenlőség előmozdítását, 

és a törvény hatályát tételesen is kiterjeszti a könyvtárakra (a muzeális és a közművelődési 

intézményekkel együtt felsorolva).”2  

                                                 
1 BARTOS Éva: Koncepció a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátására : „A könyvtári terület stratégiai 

célkitűzései 2003-2007” dokumentum. Felkészülés az Európai Uniós csatlakozásra című fejezetének 

altémája. In:  Könyv, könyvtár, könyvtáros 13. (2004) 8., p. 12. 

2 I. m. p. 11. 
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Az OIK-ban 2008. évben közzétett akadálymentesítési stratégia3 tartalmazta azokat a 

fejlesztendő területeket és elvárásokat a különböző fogyatékossági csoportok igényeinek 

megfelelő bontásban, amelyeket mi - könyvtárosok - saját tapasztalataink, és az erre 

vonatkozó szakirodalom, ajánlások áttanulmányozása után fontosnak véltünk. Ez az anyag 

jelentette a kiindulási alapot arra, hogy egy európai uniós kiírást megpályázzon intézményünk 

vezetése. A nyertes KMOP 4.4.2 / 09-2010-0001"Komplex akadálymentesítés az Országos 

Idegennyelvű Könyvtárban" című pályázatunk 2010-2011-ben megvalósult, amellyel a 

könyvtár közönségforgalmi tereinek akadálymentesítését céloztuk meg. A pályázat keretében 

összesítve az alábbi fejlesztések, átalakítások valósultak meg a fizikai és intellektuális 

hozzáférés elve szerint:4 

1. taktilis burkolati jelek kialakítása vakok számára 

2. kétszárnyú főbejárati kapu üvegezett szárnyainak érzékelhető jelölése és távnyitós 

automata tolóajtó 

3. liftelőterekben Braille feliratok  

4. a lift kezelőpaneljének átalakítása nagygombos, Braille és domború számokkal 

ellátott kivitelűre a kabinban és az előterekben, valamint hangjelzéseket adó modul 

beépítése 

5. műemléki lépcsőházban első és utolsó lépcsőfok élek kontrasztos jelölése 

6. akadálymentes parkoló kialakítása  

7. főbejárati kétszárnyú kapu akadálymentesítése távnyitós tolóajtóval, rámpával  

8. hangos térkép, mely a könyvtár honlapjáról is letölthető 

9. akadálymentesen is használható számítógép: képernyőolvasó (JAWS), és 

képernyőnagyító (MAGIC) programmal. A szoftverek több példányban kerültek 

beszerzésre, így intézményi laptopokra telepítve a könyvtáron belül igény szerint 

bárhol használhatók 

10. az intézmény honlapjának WCAG 2.0 szerinti akadálymentes kialakítása 

11. Braille formában is elkészített ismertető füzet rendelkezésre bocsátása 

12. könnyen érthető szövegezésű űrlapok elkészítése, nagyított űrlapok elhelyezése a 

Beiratkozáson, az Olvasóteremnél, a Kölcsönzőben és a Zeneműtárban 

                                                 
3 Az Országos Idegennyelvű Könyvtár akadálymentesítési stratégiája. 

http://www.oik.hu/web/guest/akadalymentesitesi-strategia (Letöltés: 2015. szeptember 28.) 

4 HORVÁTH István – OSZTROZICS Katalin: Komplex akadálymentesítés. A KMOP pályázat 

megvalósulása az OIK-ban. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 60. (2013) 9., p. 370-373. 
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13. ajtó akadálymentesítése új nyílászáró beépítésével 

14. lépcsőházi világítás javítása 

15. akadálymentes vizesblokk és pelenkázó kialakítása az első emeleten, a már 

meglévő két mosdó mellé (második emelet, földszint) 

16. az akadálymentesen használható számítógép térdszabad asztalon került 

elhelyezésre 

17. további térdszabad asztalok: Olvasóterem, Kölcsönző, Nyelvstúdió, Zeneműtár 

18. Zeneműtárban korlátok felszerelése 

19. indukciós hurkok telepítése: a földszinti beiratkozási pultnál, mezzanin 

szinti/félemeleti Zeneműtár információs pultjánál, az első emeleti tájékoztató 

pultnál és a Nyelvstúdióban, valamint a kölcsönzőpultnál 

20. teljes és egységes épületinformációs rendszer telepítése (bejárati információs tábla, 

irányjelző táblák, helyiségfeliratok, piktogramok, angol nyelvű feliratokkal)  

21. jelnyelvi tolmács csoportok számára előzetes bejelentkezés esetén igényelhető, 

mely felkerült az OIK honlapjára  

22. a beiratkozási pultnál könnyen érthető formátumban elkészített ismertető füzet 

rendelkezésre bocsátása 

 

Ha ennek a pályázatnak a megvalósulását, és a 2008. évi stratégia5 tételesen felsorolt 

feladatait összevetjük, elmondhatjuk, hogy az abban foglalt tervek 90 százaléka megvalósult. 

Visszaigazolásnak tekinthető, hogy miután -  könyvtárosként, laikus fejjel - végiggondoltuk a 

könyvtár tereit, funkcióját, és fejlesztésüket kivitelezhetőnek véltük, a szakemberek ezt meg is 

valósították. 

Az auditálás nagy segítséget és hasznos tapasztalatot nyújtott. A KMOP pályázati terv 

előkészítésében és elkészítésében akadálymentesítési szakmérnök, a könyvtár munkatársai és 

a fogyatékos embereket képviselő társadalmi szervezetek (MEOSZ, SINOSZ, MVGYOSZ) 

képviselői vettek részt. A munka során az akadálymentesítési szakmérnök által összeállított 

listát a fogyatékos embereket képviselő szervezetek véleményezték, majd konstruktív 

személyes egyeztetésre került sor, amelynek eredményeképp a használók számára is 

elfogadható, használható beruházásokat tartalmazó tervet készítettünk. Az auditálás 

                                                 
5 Az Országos Idegennyelvű Könyvtár akadálymentesítési stratégiája. 

http://www.oik.hu/web/guest/akadalymentesitesi-strategia (Letöltés: 2015. szeptember 28.) 

 



 37

folyamatával megalapoztuk a további együttműködést, amelynek során „a semmit rólunk, 

nélkülünk” elv alapján dolgoztunk együtt. A koncepció alakításában figyelembe kellett venni 

az épület több, mint 100 éves műemlék jellegét is, minek következtében bizonyos 

kompromisszumos megoldások születtek. – javaslom  átfogalmazni a mondatot 

A honlapra, a pályázat befejezésekor készítettünk egy AKADÁLYMENTESEN menüpontot, 

amely segít az előzetes tájékoztatásban, pl. megtekinthető a letölthető a hangostérkép, és a 

könyvtárhasználati szabályzat könnyen érthető változata is. 

Az is fontos elem, hogy a pályázat eredményeképp az átalakítások, az akadálymentesítés 

elsődleges célcsoportjain túl, az idősek, a kismamák, az időszakos sérüléssel küzdők számára 

is komfortosabbá tették könyvtárunkat, (pl. fekvő lift panel, egységes feiratok, angol nyelvű 

feliratok, pelenkázó beépítése az akadálymentesített vizesblokk területén). 

A program egyik vállalása az esélyegyenlőségi képzés volt, amelynek keretében egy igen 

hasznos tréningen vettünk részt az Ability Parkban. A pályázat befejezése óta, évente egy 

alkalommal belső képzést szervezünk a kollégáinknak, azzal a céllal, hogy az új belépők 

megismerkedjenek az olvasói terekben megvalósított fejlesztésekkel, és ismétlésképp a többi 

érdeklődő kollégának. – javaslom átfogalmazni a mondatot Ennek hasznossága a 

szolgáltatásban dolgozók képzésében, a megfelelő szemlélet kialakításának fejlesztésében 

van. 6  

További eszközbeszerzésre 2013-ban került sor a ruhatár pultjába építendő indukciós hurok 

erősítőt telepítésével. 

Mindig is hangsúlyoztuk, hogy ez az átalakítás nem egy lezárt ügy, hanem egy folyamat 

része. A környezet, a szolgáltatási terek megújításán túl, a szolgáltatott dokumentumok 

bővítését, adatbázisaink bővítését, a rendezvényterem akadálymentesítését, a főlépcsőház 

világításának további javítását tervezhetjük. A munkatársak képzése pedig továbbra is része 

lesz az éves munkatervünknek. Egyebek mellett könyvtárosaink számára jelnyelvi képzésen 

való részvétel biztosítása, jelnyelvi tájékoztató elkészítése a honlapra, valamint a jelnyelvi 

kutatások eredményei gyűjtésének átgondolása vár ránk feladatként. 

Az akadálymentesítés területén is fontos a stratégia, a koncepció kialakítása a felhasználók 

igényeinek, valamint az intézmény egyediségének figyelembe vételével, lényeges az auditálás 

folyamata, amelyeket sikerült megvalósítanunk. Távlati terveinket a pályázati források 

nagymértékben befolyásolják, de törekszünk arra, hogy ebben az irányban is fejlődjünk. 

 

                                                 
6 Horváth - Osztrozics i. m. p. 373-374. 
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Itt helye van a jelnyelvnek! - Jelnyelvi programok a SINOSZ-szal könyvtárunkban 

 

A jelnyelvet használó embereket ismerő könyvtárosként, fontosnak tartom a jelnyelvi 

programot. Az OIK évek óta hatékonyan együttműködik a SINOSZ-szal, fontosnak tartjuk a 

jelnyelv ügyét, annak népszerűsítését. Az elmúlt évek során az együttműködés 

eredményeképp egy igen szép programsorozat bontakozott ki, melyet érdemes összegezve 

felsorolni, hiszen a SINOSZ minden évben színvonalas, érdekes és interaktív programot 

mutat be könyvtárunk nyílt napján Az alábbiakban, az elmúlt 10 év programjait foglalom 

össze. 

Könyvtárunk, mint nyelvtudományi szakkönyvtár a jelnyelv megismertetésében oly módon 

vállal szerepet, hogy a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével (SINOSZ) kialakított 

együttműködés eredményeként létrejövő programoknak beilleszti a könyvtár éves 

programtervébe. A hagyományteremtő sorozat megszervezése egy jelentős kapcsolat 

intézményünk és a siket kultúra képviselői között. Az OIK ezzel támogatja a jelnyelv 

elismerését, a siketek kultúráját  

A hallók számára szervezett ismeretterjesztő előadások technikai igényeit figyelembe véve -

az indukciós hurokkal is ellátott - Rendezvényteremben kerül sor. A terem berendezésekor a 

jelnyelvi előadáshoz szükséges beállításokra készülünk, az előadók alkalmazkodó képessége 

pedig minden alkalommal elbűvöl. Az előadás szervezésekor figyelembe kell venni az 

előadók hallásállapotát, a tolmácsok számát, ki kell jelölni a helyet, jelről hangra 

tolmácsoláshoz biztosítani kell mikrofont, illetve a hangról jelre tolmácsolás esetén helyet a 

jelelésre. Hiszen ismerni kell az előadó igényeit, a tolmács vagy tolmácsok elhelyezésnek 

lehetőségeit, milyen tolmácsolási technikához, milyen terület szükséges, milyen legyen a 

világítás, többek között ezeket a kérdéseket szükséges tisztázni az előadás szervezésénél. A 

technikai lebonyolítás mindig izgalmas feladat, ebben nagy hasznát veszem  a jelnyelvi 

tolmács képzésben szerzett ismereteimnek. A programok lebonyolításában a partnerszervezet 

részéről a szervezés mozgatórugója Habán Zsuzsa, a SINOSZ szakmai vezetője, akinek 

köszönettel tartozunk a hosszú távú, remek együttműködésért. 

Az OIK Nyílt napon kezdetektől fogva része a SINOSZ-szal közös programunk, eleinte 

kapcsolódó rendezvényként jelentünk meg a Siketek Világnapján, mint külső helyszín. 

Először 2005. szeptember 26-án a "Nyelvek nélkül nem megy! Nyílt nap az OIK-ban" című 

rendezvénysorozat keretében a "Jelnyelv: a grammatikától a líráig, műfordítás és versírás 

jelnyelven" című előadásra került sor. A jelnyelv nyelvészeti szempontú megközelítésébe 
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tekinthettünk bele egy halló nyelvész, Szabó Mária Helga közreműködésével. Ebben az 

évben került sor az OIK nap koncepciójának kialakítására. A nap célja, többek között, hogy 

felhívja a figyelmet a nyelvtanulás fontossága mellett a nyelvek sokszínűségére is, így 

természetesen az első alkalommal támogatásban részesült a jelnyelvi program ötlete az 

igazgatóság részéről. Ebben az évben kezdtem el tanulni a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Főiskola jelnyelvi tolmács képzésén, az itt szerzett tudásnak nagy hasznát vettem a 

programok szervezésében. 

A sorozat 2006-ban „A kéz értelmet szül” – jelnyelvi elmélkedés jelnyelven címet viselő 

előadással folytatódott. Jelnyelvi tolmácsolásban előadott művészeti programot láthatott az 

érdeklődő közönség, amely az irodalmi művek jelnyelvi adaptációlehetőségeit mutatta be. A 

hallók számára szóló előadást kizárólag siket előadóknak Túróczy Erika, Sáfrány Margit, 

Juhász Ferenc, Dr. Tapolczai Gergely köszönhettük. 

2007-ben a "Kép a kézben - kalandozások a siketek vizuális nyelvi világában" 

figyelemfelkelő címmel invitáltuk az érdeklődőket a jelnyelv megismerésére. A program 

előadói anyanyelvi jelelők Mongyi Péter, Dobra Eduárd, Juhász Ferenc voltak. A programot 

különösen aktuálissá tette, hogy a SINOSZ 2007-ben ünnepelte fennállásának 100. 

évfordulóját. 

2008-ban két jelnyelvi program is része volt az OIK napnak.  A nyitó eseményen többnyelvű 

felolvasással indítottuk a napot, itt is szerepelt a jelnyelv Dudás Sándor: József Attila – 

Szavak nélkül jelnyelvi versét Vincze Tamás adta elő, amely nagy hatással volt a közönségre. 

A „Dal a kézben - Megzenésített versek jelnyelvi adaptálása” című SINOSZ rendezvényen az 

előadók bemutatták, hogyan lehet átadni a versek tartalmát siketek számára, mik a jelnyelvi 

műfordítás kérdései, lehetőségei. Hogyan lehet élvezetessé tenni siketek számára a 

megzenésített verseket? Hogyan adható át a magyar jelnyelv segítségével a versek tartalma, 

mondanivalója? Jelnyelvi előadók: Túróczi Erika, Popele Róbert, Vincze Tamás, Dr. 

Tapolczai Gergely és Mongyi Péter voltak ebben segítségünkre. 

Színesítette a napot egy független produkció is, a SZÉF Alapítvány Jelnyelvi Kórusa és 

Jeltánc-műhelye, három Bach korált és két pop-számot adott elő Paál Gergely vezényletével. 

2009-ben, az ötödik alkalommal „Szelidíts meg!” címmel, Antoine de Saint-Exupéry művéből 

láttunk részleteket. Az előadó saját anyanyelvén, jelnyelven mutatta be a Kis herceg 

történetét. Egy izgalmas utazásra hívtuk az érdeklődőket Túróczy Erika segítségével, akinek 

érzékeny vezetésével, hallók számára is érthető tolmácsolásában elevenedett meg a történet. 

A jelnyelvet használók számára igen fontos volt ez a hét, hiszen szeptember 22-én kezdődött 

meg a jelnyelvi törvény általános vitája a Parlamentben. A 2009. év mérföldkő a jelnyelv 
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elismerése szempontjából, a 2009. évi jelnyelvi törvény tartalmazza többek között, a magyar 

jelnyelv önálló, természetes nyelvként való elismerését. A magyar jelnyelvet használók 

közösségét pedig nyelvi kisebbségként jelöli, akiket megillet a magyar jelnyelv 

használatának, fejlesztésének és megőrzésének, valamint a siketkultúra ápolásának, 

gyarapításának és átörökítésének joga. A jelnyelvi tolmácsszolgálathoz való jog, a 

jelnyelvnek oktatásban való megfelelő hozzáférésen túl, módosítja „A fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § h. pontját. Az 

egyenlő esélyű hozzáférés tekintetében három szinten: a szolgáltatás, az épület, az információ 

területén határozza meg azt. 7 

2010-ben az ERGO SUM társulat - melynek tagjai siket és nagyothalló amatőr színészek – 

Juhászné Székely Hajnalka rendezésében adott elő egy darabot Heten címmel az 

Olvasóteremben. Az előadásban hétköznapi jelenetek, élethelyzetek, különböző jellemű 

emberi karakterek elevenedtek meg. Társulat tagjai Turóczy Erika, Takátsné Földi Zsuzsanna, 

Filákovics Dijána, Méri Bálintné és Gergely József voltak. 

2011-ben „Mert van itt valamiféle szomjuság….” (Pilinszky János) Meditáció a költészetről 

és a jelnyelvről címmel Vincze Tamás jelnyelvi performance előadásán vehettek részt az 

érdeklődők, ahol az előadó két verset jelelt: Balázs János cigány festő, költő Globus versekből 

részlet, majd pedig Pilinszky János Meditáció című versének részlete, és a közönség részese 

lehetett a jelvers alkotásának.  

2012-ben, sajnos, anyagi természetű gondok miatt nem volt az OIK napon jelnyelvi program, 

de ebben az évben az OIK és a SINOSZ Budapesti Szervezete interaktív rendezvényre várta 

az érdeklődőket. „Mi a Márai program?” címmel könyvtári klubnapot tartottunk 

hallássérülteknek, amely a „Nincs módunk középszerűnek lenni” elnevezésű programsorozat 

részeként, a Márai program keretében vásárolt könyvek népszerűsítését célozta. A SINOSZ 

együttműködésével, az NKA és a Könyv(tár)/Támasz Egyesület támogatásával valósult meg, 

ez az est volt a rendezvénysorozat negyedik alkalma.  

A rendezvény célja az olvasás népszerűsítése a hallássérültek körében, számukra is érdekes 

módon bemutatva, hogy a könyvtárban mely kiadványokat és milyen módon tudnak 

használni. A klubnapon közreműködő Franyó Borbála, az ELTE Egyetemi Könyvtárban 

dolgozó, nagyothalló könyvtárossal együtt, az ő ötlete alapján valósult meg. – javaslom  

átfogalmazni a mondatot A résztvevőket arra biztattuk, hogy használják a könyvtárakat, és 

                                                 
7 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900125.TV (Letöltés: 2015. szeptember 28.) 
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vegyék igénybe szolgáltatásaikat. Hiszen egy olyan szakkönyvtárban is, mint az OIK lehet 

olyan könyveket, filmeket találni, amelyek érdekesek lehetnek a hallássérült emberek számára 

is. És jó közösségi tér, találkozóhely is intézményünk.  

A program során a hallássérültek igényeinek megfelelően nagy hangsúlyt fektettünk a vizuális 

információk közvetítésére. A tolmácsolást is a résztvevőknek a legmegfelelőbb 

kommunikációs mód szerint biztosítottuk: a többszintű megértést jelnyelvi tolmácsok: 

jelnyelvre tolmácsolás, írótolmácsolás és a könyvtár rendezvénytermében elhelyezett 

indukciós hurkok is segítették.  – javaslom  átfogalmazni a mondatot A rendezvény után - 

nagy örömünkre - a résztvevők közül többen beiratkoztak az OIK-ba. 

2013-ban az OIK napon, amely már a nyolcadik alkalom volt, két igen érdekes és színes 

program következett Dr. Tapolcai Gergely „Összekötő-JEL” és Szalkai Iván „Képben formált 

gondolatok” címmel, a Könyv(tár)/Támasz Egyesület támogatásával. A két siket előadó által 

olyan program részesei lehettünk, amely nagyon sok érdekességgel, hasznos információval 

szolgálta hallók számára a jelnyelvről, mint élő nyelv leírásának módszeréről, a siketek által 

használt nemzetközi jelek használatának történeti bemutatásáról. 

2014-ben Romanek Péter Zalán „Hangokból varázsolt hangtalan jelek? A jelnyelvi fordítás 

műhelytitkai” című előadása következett. Az MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársa, a 

multidiszciplináris kutatásokat folytató JelEsély projekt jelnyelvi szakértője arról tartott 

előadást, hogyan is történik tulajdonképpen maga a fordítás, a siketek számára nem észlelhető 

hangzó szöveget a jelek miként formálják élővé, elérhetővé, élvezhetővé? A jelnyelv 

sztenderdizációjának jelentőségére is történtek utalások az előadás során. A program 

Könyv(tár)/Támasz Egyesület támogatásával valósult meg. 

A 2015. évi, a tizedik program pedig „A jelnyelv alakulása generációkon át - mi történik a 

jelnyelvvel az évtizedek során?” címet viselte. Cserni Mónika előadása, aki egy öt generációs 

siket család negyedik tagja, szakdolgozati témájául választotta a generációk életének, oktatási 

és munka lehetőségeinek, közösségi életének, tolmácsolás lehetőségei alakulásának, 

segédeszközök fejlődésének fejlődéséről adva keresztmetszetet az elmúlt század elejétől 

napjainkig előadása első részében. – javaslom  átfogalmazni a mondatot A második részben 

pedig a jelkutatásnak, a jelnyelvi jelek változására mutatott példákat. Mint ahogy a szókincs, a 

jelkincs is változik: pl. egyes jelek kivitelezése változott, vannak jelek, amelyek eltűntek. 

Ahogyan a hangzó, természetes nyelvekben is történt változás, fejlődés, a jelnyelvben is 
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nyomon követhető ez a jelenség, amely az élő, természetes nyelvek sajátja. Az idősek 

jelkincsének megőrzésének jelentőségére hívta fel a figyelmet, ezek megőrzését hangsúlyozta. 

Színvonalas, érdekes, hallók számára olykor meghökkentő, elgondolkodtató előadások az itt 

felsorolt programok, amelyek jól illeszkedtek a nyelvi napunk sorozatába is. Nagyon sok 

érdekességgel, hasznos információval szolgálnak a hallók számára a jelnyelvről, mint élő 

nyelvről akár a leírásának módszeréről, a siketek által használt nemzetközi jelek 

használatának történeti bemutatásáról, irodalmi adaptáció lehetőségeiről, a jelnyelvkutatás 

fejlődéséről. A jelnyelvi törvény a siketek számára egy nagy jelentőséggel bíró dokumentum, 

amelynek megismerésében, a benne foglalt jogok érvényesítésében történő törekvések 

bemutatásával tudunk segíteni szakkönyvtári eszközeinkkel a jövőben is 
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IDEGENNYELVŰ, ZENEI ÉS NEMZETISÉGI 

GYŰJTEMÉNYRÉSZEK; ÁLLOMÁNYGONDOZÁS 
 
 

Megyeri Andrea 
Az angol nyelvű állomány rejtőzködő kincsei 

 
Munkája során gyakran szembesül a könyvtáros azzal az elszomorító ténnyel, hogy hiába érdekes, 
nívós és szép kivitelezésű a kezében tartott könyv, sokkal ritkábban szokott olvasó kezébe kerülni, ha a 
raktárban, vagy akár ha az olvasóteremben van a helye, mint ha a szabadpolcon – márpedig az OIK 
csakis szépirodalmi művek számára fenntartott kölcsönzői válogatójában szakkönyvek, 
ismeretterjesztő olvasmányok, nem kölcsönözhető dokumentumok sajnos nem helyezhetők el. A cikk 
ritkán szem elé kerülő könyvekkel foglalkozik; szubjektív válogatás olyan művekből, melyek olvasót 
várnak és érdemelnek. 
 
Néhány évvel ezelőtt, 2012-ben szokatlan kiállítást rendezett az OSA Archivum a Centrális 

Galériában: a Halott könyvtár című tárlat keretében olyan könyveket tekinthettek meg a 

látogatók, melyeket a rendszerváltás óta nem kölcsönzött ki egyetlen olvasó sem az ELTE 

Egyetemi Könyvtárból.1 A kiállítást az tette érdekessé és tanulságossá, hogy míg bizonyos 

dokumentumok mindenki számára érthető okokból mentek ki a divatból vagy váltak elavulttá, 

a kiállított könyvek egy része meglepte a vendégeket: hogyhogy nem kölcsönözték évtizedek 

óta, holott érdemes őket elolvasni, fontosak, érdekesek.2 Az „érdekesség” természetesen 

szubjektív benyomás, ám egy könyvtárnak szükséges tudnia felmérni, mi az, amire lesz 

kereslet. Mint a kiállítás is megmutatta, ez mégsem mindig sikerül. A kihasználatlan 

állományrészek problematikájának elemzése nem célja a jelen cikknek; most olyan konkrét 

könyvekkel foglalkozunk, melyek annak ellenére használatlanok, hogy tartalmilag korszerűek 

és egy kíváncsi, átlagosan művelt olvasó számára – valószínűleg – „érdekesek” lennének. 

Számos oka lehet, ha egy kölcsönözhető könyvet senki nem visz haza. Van, ami csak nagyon 

szűk réteg érdeklődésére tarthat számot. Van, ami túl nagy vagy vaskos, helyben használni 

kényelmesebb. Van, amiből több példányt tart a könyvtár a szükségesnél, így némelyikre 

sosem kerül sor. Van, amit nehéz megtalálni – nem feltétlenül azért, mert nincs megfelelően 

katalogizálva, hanem mert az olvasónak nem jut eszébe keresni. 

                                                 
1 Bertalan Nóra: Halott könyvtár – Könyvek olvasatlanul. Osaarchivum.org. OSA Archivum, 2012. 

február 20.  

2 A Halott Könyvtár. Nepszava.hu. NÉPSZAVA Lapkiadó Kft., 2012. március 6.  
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Shakespeare aláírásai 

Ez utóbbi típus különösen sokatmondó a könyvtáros számára, mert felhívja a figyelmet a 

kereslet törvényszerűségeire: bizonyos dolgokat magunktól nem keresünk, holott ha elénk 

kerülnek, felkeltik az érdeklődésünket. A kereskedelem ismeri ezt a jelenséget, ezért (is) 

használ kirakatokat, ezért hoz létre az üzletekben olyan rendszert, amelyet a könyvtárban 

szabadpolcnak nevezünk; ezért ugranak fel váltakozva az ajánlók a webáruházakban. 

Az alábbiakban olyan angol nyelvű könyvekről lesz szó, amelyeket sosem kölcsönzött még ki 

olvasó. Egy részüket azért, mert a könyv védett, nem kölcsönözhető dokumentum, még a 

könyvtárosok is ritkán találkoznak vele. Van, amelyiknek az olvasóteremben a helye – az itt 

lévő könyvek elvileg szem előtt vannak, ám valójában sokkal ritkábban böngészi a látogató az 

olvasótermi polcokat, mint a kölcsönzői válogatótér gyűjteményét. Egy részük pedig a 

raktárban található, amely az OIK állományának sajnos aránytalanul nagy részét kénytelen 

befogadni a szabadpolcos tér szűkössége miatt. Ott találhatók, de mégsem találják meg őket. 

Ezekre a könyvekre az olvasóknak a katalógus alapján kellene rábukkanniuk, ám a címek 

gyakran nem eléggé informatívak (sokszor éppen a kreatív címadás következtében), és 

tárgyszavazással sem mindig könnyű tükrözni a tartalom egyediségét, az ETO-számok 

értelmezése pedig a laikus olvasó számára általában – érthető módon – túl nagy kihívás, nem 

is elvárható. 

Tegyünk hát egy rövid kirándulást az angol nyelvű állományban, csemegézzünk olyan 

könyvekből, amelyek olvasó híján az állomány „tetszhalott” dokumentumai! 

The Works of William Shakspere [1880 körül] 

Ha angol gyűjteményről van szó, akkor nem meglepő, hogy a régi, védett könyvek közül nem 

egynek Shakespeare a szerzője. Vagyis inkább Shakspere. Ezt az írásmódot 

használta végrendeletén a Bárd (éppenséggel nevének 

ma elterjedt helyesírását egyetlen fennmaradt szignója 

sem mutatja).3 Az itt tárgyalt könyv illusztrált, teljes 

kiadás, rendkívül sűrű szedéssel, és szépen aranyozott 

lapszegéllyel. Az illusztrációk egész oldalas metszetek, 

a szöveges lapokat egytől egyig színes, dekoratív grafikák keretezik, 

ahány féle szín, annyiféle minta, a piros keret például többek között egy 

                                                 
3 Delahoyde, Michael: The Shakspere Signatures. Public.wsu.edu. Washington State University, 2009. 

július 13.  
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hattyút ábrázol – talán az avoni hattyúra utalva.  

Magánszemély ajánlotta fel a könyvtárnak e ritkaságot több más régi könyvvel együtt. 

Shakspeare Memorial [1864] 
Az előzőtől eltérő, ugyancsak archaikus névváltozat szerepel a drámaíró születésének 300. 

évfordulójára megjelent képes emlékkönyv címoldalán. A Shakspeare Memorial terjedelmes, 

vastag, enyhén sárgult lapjait szintén számos metszet díszíti, 

ám ezúttal a művek helyett a téma Shakespeare élete és kora. 

Korabeli levélrészletek, aláírások reprodukciói mellett 

sírkövek faragványait, Shakespeare szülőházának 

berendezését és kiállított tárgyait, térkép- és utcarészleteket, a 

legnevesebb Shakespeare-kutatókat ábrázolják a képek. A 

rendkívül gazdag képanyag ellenére nem albumról van szó, 

ahol a szöveg maga szinte mellékes. Ellenkezőleg: a szöveg 

nemcsak alapos, részletes és jól rendszerezett, hanem 

szellemes is, nyelvezete pedig az időbeli távolság dacára 

szinte mainak hat. S ha azt mondjuk, hogy a könyv 

megismertet Shakespeare különböző arcaival, az szó szerint értendő: a címlapon kilenc 

különböző klasszikus portrén jelenik meg a jól ismert arc. 

Tartalmán és szépségén kívül még egy kultúrtörténeti érdekességet is tartogat ez a könyv: a 

tulajdonosok, könyvtárak sora (1902 szeptemberi keltezéssel egy oldhami közkönyvtár 

leltárpecsétje tanúskodik a könyv kalandos múltjáról) megőrizte az egykori nyomdász külön 

cédulára nyomtatott, a vevőknek szóló üzenetét, miszerint azért lett drágább a könyv az 

előfizetőknek ígért egy shillingnél, mert a mű akkorára nőtt a közreműködők kezében, hogy 

képtelenség az árát tizennyolc penny (vagyis az akkoriban használatos, bonyolult angol 

pénzrendszerben másfél shilling) alatt tartani. A mentegetőző nyomdász Samuel Orchart 

Beeton, aki huszonévesen felfedezte az angol közönség számára az akkor még ismeretlen 

amerikai írónőt, Harriet Beecher-Stowe-t, és regényét, a Tamás bátya kunyhóját elsőként 

jelentette meg Angliában. Samuelnél is híresebb azonban a felesége, Isabella Beeton, a 

viktoriánus kor legdivatosabb háztartási tanácsadó könyveinek szerzője.4 (A legendás Mrs 

Beeton's Book of Household Management megtalálható az OIK állományában.) A tehetséges 

                                                 
4 Isabella Mary Beeton. Encyclopedia.com. Cengage Learning, 2008.   
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üzletember úgyszintén tehetséges, fiatal társát a Shakspeare Memorial megjelenése után 

néhány hónappal gyermekágyi láz vitte el. 

C. Walter Hodges: Enter the Whole Army 

A védett régiségek után a kölcsönözhető érdekességek sorát is Shakespeare-rel kezdjük. A 

cím színpadi utasítás, a Minden jó, ha vége jó III. felvonásából: „belép Bertram, Parolles, és 

az egész sereg”. Nehezen kivitelezhető, az egykori rendezőt alkalmasint megizzasztó 

instrukció – hány színész egy sereg? Hogyan lép be egy egész sereg a színpadra? A könyv 

témája Shakespeare műveinek színpadra vitele, ahogyan Shakespeare korában történhetett. A 

bő négyszáz évvel ezelőtti kulisszák mögé nyerünk bepillantást: egyszerre kirándulunk a 

múltba és a színház ma is izgalmas, a legtöbb néző számára rejtelmes világába. A szerző, C. 

Walter Hodges egész életében az Erzsébet-kori színházat kutatta és rajzolta, illusztrált 

könyvei mellett önmagában is hatalmas grafikusi életművet hagyva maga után (a sok száz 

képből álló hagyatékot az örökös, a Folger Shakespearean Library szabadon felhasználható 

anyagként közzétette a világhálón)5, 6.  

Az Enter the Whole Army foglalkozik a korabeli speciális effektusokkal, zenével, díszlettel és 

jelmezzel, a színpad és a színpad mögötti terület méretével, 

alakjával, részeivel és funkcióival; s mindezt a jól ismert 

drámák jeleneteivel illusztrálva. Rajzok és jól érthető 

magyarázatok mutatják be, hogyan rejtőzött el Páris, 

mielőtt párbajt vívott Rómeóval, és hogyan váltott a szín 

utána Júlia sírboltjába; hova sétált Hamlet apjának 

szelleme; mit kezdhetett a Globe színház azzal, hogy a VI. 

Henrikben egyszer csak három nap jelenik meg az égen; és 

persze a címadó kérdésre is választ kapunk: hogyan 

léphetett be „az egész sereg”. 

Hodges nem tagadja, hogy magyarázatainak és rajzainak egy része spekuláción alapul: 

Shakespeare színpadi utasításait, korabeli leírásokat, épületterveket és korabeli rajzokat 

vizsgáló detektívmunkán. Az előszóból kiderül, milyen szerencsés véletlen, hogy egyáltalán 

fennmaradtak a színház szerkezetét ábrázoló képek: egy ügyes kezű németalföldi néző, 
                                                 
5 Tucker, Nicholas: C. Walter Hodges. Independent.co.uk. The Independent, 2004. dec. 1. 

6 Luna.folger.edu. Folger Shakespearean Library, 2015.  
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Johannes de Witt gondolt egyet, és londoni színházlátogatása után felskiccelte a látottakat, 

majd a vázlatot és a próba leírását hazaküldte egy barátjának, aki megint csak gondolt egyet, 

és kimásolta az egészet egy füzetbe, s ez a füzet történetesen máig fennmaradt. Ahogy a 

művelődéstörténeti irodalomban oly sokszor, az információ útja legalább olyan érdekes, mint 

az információ maga. 

Michael Adams: From Elvish to Klingon 

Az 1990-es évek közepén különös kísérletbe fogott egy amerikai számítógépes nyelvész: 

éveken keresztül klingonul beszélt gyermekével.7 A kis Alec azóta felnőtt, és a klingont már 

nem beszéli, nem is érti, de a kísérletnek köszönhetően még mindig egyedülállónak számít a 

gyerekkora: hároméves koráig az angol mellett a klingon volt az anyanyelve.8 

Csak az értheti igazán, miért olyan kuriózum Alec története, aki ismeri a Star Trek című 

kultikus amerikai sci-fi filmsorozatot: a klingon ugyanis fiktív nyelv, a klingonok beszélik – 

no meg az igazán fanatikus Star Trek-rajongók, vagy éppen 

kísérletező kedvű nyelvészek. Nem pusztán mesterséges, 

mint a volapük vagy az eszperantó, melyeket kommunikáció 

céljára alkottak meg, hanem egy fikciós mű apropóján 

megálmodott nyelv, kitalált lények kitalált nyelve. 

Nem a klingon az egyetlen ilyen konstrukció. A Michael 

Adams szerkesztette tanulmánykötet címe az Elvisht, a Gyűrűk Urából ismert tündék (elfek) 

nyelvét is említi. Tolkien, a Gyűrűk Ura szerzője nyelvész volt, akinek irodalmi életműve 

elválaszthatatlan nyelvtörténeti érdeklődésétől, és kitalált világának nyelvei nagy hangsúlyt 

kapnak fantasy műveiben; nem véletlen, hogy a rajongói közösség egyik összetartó ereje 

éppen ezeknek a nyelveknek, illetve betűkészletüknek az ismerete és használata. 

A könyv nagyot merít a nyelv és fikció közös halmazából: foglalkozik az újbeszéllel, mely 

Orwell 1984 c. disztópikus regényében a totalitárius társadalom egyik elnyomó eszköze, az 

emberi gondolatokat a szókincs által is uraló manipuláció; a számítógépes játékok hol többé, 

hol kevésbé kidolgozott kitalált nyelveivel; a nadsattal, az Anthony Burgess Gépnarancs c. 

                                                 
7 Dean, Eddie: Klingon as a Second Language. Washingtoncitypaper.com. CL Washington, Inc., 1996. 

augusztus 9.  

8 Hiskey, Daven: A Man Once Tried to Raise His Son as a Native Speaker in Klingon. 

Todayifoundout.com. Vacca Foeda Media, 2012. augusztus 25.  
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regényében szereplő tinédzserbanda sajátos argójával. S még mélyebbre merészkedik a 

filológia berkeibe az írországi angol nyelvű írók (Joyce, Beckett, Muldoon) az angolt egyedi 

módon, árnyalt stilisztikai eszközökkel saját képükre formáló törekvéseit elemző tanulmány. 

Tariq Ali: Trotsky for Beginners  

A képregényt még ma is gyakran a gyermek- és ifjúsági irodalom terepének tekintik, holott 

már évtizedek óta műfaji határokat feszegető, rendkívül sokoldalú kifejezési forma. 

Magyarországon is nagy sikert aratott a Maus, Art Spiegelman képregényben elbeszélt 

holokauszttörténete, mely az állatfigurák szerepeltetése ellenére nem gyerekeknek szól, és 

semmiképpen nem mese. Manapság egyre szélesebb olvasótábort vonzanak a Maushoz 

hasonló graphic novel-kiadványok, melyek nagyobb lélegzetű epikus történeteket dolgoznak 

fel rajzos formában, eredeti anyagot ugyanúgy, mint már megjelent hagyományos regényeket. 

A kép magyarázó erejére támaszkodnak az ismeretterjesztő irodalmat a képregénnyel 

kombináló művek is, mint a szellemes magyar című Képregén, Larry 

Gonick és Mark Wheelis rendhagyó genetikakönyve, vagy épp Terry 

Deary csípős humorú történelemkönyvei. S ebbe a típusba tartozik a 

Trotsky for Beginners, mely Lev Trockij történetét beszéli el, Phil 

Evans illusztrációival. A karikatúrák, stilizált fényképek, rövid 

elbeszélő képsorok közé illeszkednek Tariq Ali pakisztáni születésű író 

tömör, informatív szövegei. A bukott forradalmár karrierjén keresztül – 

szó szerint is – kirajzolódik a korabeli szovjet és európai politika arca, 

és még a történelmet kevéssé kedvelők számára is élvezhetővé és 

követhetővé válik e keserű emlékű korszak. Humoros könyv, amelyet komolyan kell venni. 

Rosalind Ashe: Literary Houses és International Literary Houses 

Nagy sikert aratott az interneten Iñaki Aliste Lizarralde képsorozata: a belsőépítész szakmai 

szemmel vizsgálta meg a közismert tévésorozatok helyszínéül szolgáló lakásokat és házakat, 

és díszletfotókat is segítségül hívva pontos, méretarányos alaprajzokat készített róluk.9 Jóleső 

rácsodálkozással szemlélhetik a sorozatok nézői az egyszerre ismerős és ismeretlen tereket – 

olyan szobák ezek, melyekben csukott szemmel eligazodnának, holott sosem jártak ott. 

                                                 
9 Berkowitz, Joe: An Interior Designer Explains The Unlikely Apartments Of "Friends," "How I Met 

Your Mother," And More. Fastcocreate.com. Fast Company & Inc., 2013. március 13. 
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Hasonló ötlet született meg Rosalind Ashe fejében (évtizedekkel a fent említett képsorozat 

előtt): klasszikus regényekből ismert helyszíneket értelmez újra képek segítségével. Olyan 

házakról van szó, melyek szinte önálló szereplői, karakterrel bíró elemei a történetnek: 

bejárjuk Dracula gróf kastélyát, a Northanger Abbeyt Jane Austen regényéből, A klastrom 

titkából, Dorian Grey házát, a Jane Eyre és A nagy Gatsby helyszíneit. Nem mindig és nem 

csak alaprajzok elevenítik meg a regényes házakat, hanem színes könyvillusztrációk is, csak 

éppen a regények helyett egy irodalmi túra kísérőiként. A folytatás, az International Literary 

Houses többek között az Elfújta a szél, a Háború és béke, A kastély világába kalauzol el 

bennünket, de megjelenik a Wodehouse-regények visszatérő helyszíne, a Blandings kastély is. 

Nem irodalomelméleti művekről van szó, hiszen a két könyvben mind a képi, mind a szóbeli 

értelmezés erősen szubjektív: sokkal inkább a fantáziát megmozgató, a regények világát 

testközelbe hozó, szemet gyönyörködtető irodalmi baedekerekről. 

 

Stuart Kelly: The Book of Lost Books 

Az „elveszett könyvek könyve” olyan irodalmi alkotásokkal foglalkozik, amelyek valaha 

léteztek, de elpusztultak vagy örökre elvesztek; vagy megmaradtak tervnek, mert a sors 

közbeszólt, és sosem születtek meg; vagy pedig félbeszakadtak. Az természetesen nem 

meglepő, hogy a leghíresebb ókori szerzők életművének csak töredékét ismerjük, s a 

középkori szerzőkkel is gyakran hasonló a helyzet. Ám minél közelebb járunk időben a 

mához, annál nagyobb az esély a művek fennmaradására, s annál fájóbb, kézzelfoghatóbb a 

veszteség. 

Különösen igaz ez egy olyan korban, amikor megszoktuk, hogy minden szó, hang, kép, 

mozdulat könnyen rögzíthető és még könnyebben megőrizhető; nehezen törődünk bele, ha 

egy alkotást soha nem ismerhetünk meg. Stuart Kelly olvasmányos szövege csábító 

közelségbe hozza ezeket a műveket, és ahogy a fentebb ajánlott könyveknek sem a filológiai 

mélység adta a vonzerejét, úgy itt is inkább egy kíváncsi, lelkes, felkészült olvasó 

kalauzolásával búvárkodunk az irodalomtörténetben. Az elveszett könyvek könyvét ismert és 

kevésbé ismert anekdoták színesítik: sokan hallottak Coleridge esetéről a porlocki férfival, 

akinek állítólagos, váratlan felbukkanása félbeszakította a Kubla kánt megteremtő narkotikus 

víziót; kevesebben tudnak róla, hogy 1922-ben Hemingway egész addigi írói munkásságának 

eredményét egy utazás során bőröndöstül ellopták. 



 50

Stuart Kelly nem riad vissza a szokatlan következtetésektől: Hemingway elveszett juveníliái 

kapcsán például meggyőzően érvel amellett, hogy az író fejlődésének jót tett ez a lopás. 

Tegyük hozzá: ha az utókor értékelheti is, hogy addigi kezdetleges, éretlen prózájának 

csiszolása helyett remekművek alkotásába fogott a későbbi Nobel-díjas, ő maga élete végéig 

legszívesebben kioperáltatta volna a veszteség emlékét az elméjéből. 

Személyes érintettség híján nekünk szerencsére nem kell ennyire intenzív megbánást 

éreznünk – vagy legalábbis vigasztalhat bennünket a Book of Lost Books, melynek tálalásában 

a világirodalom soha nem pótolható veszteségeinek története nemcsak izgalmas, de olykor 

majdnem olyan tanulságos is, mint amit megőrzött számunkra a véletlen. 

 

Randall Munroe: What if? 

Az interneten kalandozó olvasóknak nem ismeretlen Randall Munroe neve: az xkcd 

karikatúrasorozat („webcomic”) alkotójáról van szó. Az xkcd 

főszereplői pálcikaemberek, témája pedig bármi, ami az 

örökké kíváncsi, széles látókörű rajzolót foglalkoztatja.10 

Randall Munroe egyik legsikeresebb internetes sorozata a 

What If?11, amely – mint a belőle készült könyv alcíméből is 

kiderül – komoly, tudományos igényű, és természetesen 

bőséggel illusztrált válaszokat ad az olvasók által beküldött 

abszurd, hipotetikus kérdésekre. Mikor aludna ki az utolsó 

mesterséges fényforrás, ha egyszerre minden ember eltűnne a Földről? Ha a világon mindenki 

egyszerre világítana lézeres mutatóval a Holdra, megváltozna a Hold színe? Milyen magasról 

kell leejteni egy marhasültet, hogy átsüljön, mire földet ér? Hány kilowatt teljesítményre 

képes Yoda, a Jedi-mester? A kérdések valóban abszurdak, ám a válaszok a szórakoztatás 

mellett, a legjobb ismeretterjesztő művek módján, hatékonyan és követhetően tanítanak a 

módszeres gondolkodásra. Annak, aki a természettudományos szaknyelvet legalább 

alapszinten érteni szeretné angolul, a könyv többet segíthet, mint egy szakszótár; s 

ugyanakkor figyelemre érdemes a kortárs internetes kultúra ikonikus műveként is egy olyan 

világban, ahol a magaskultúra és a tömegkultúra határai gyakran elmosódnak. 

                                                 
10 Munroe, Randall: Xkcd : A Webcomic of Romance, Sarcasm, Math, and Language. Xkcd.com. 2015. 

11 Munroe, Randall: What-if.xkcd.com. 2014. 

xkcd-karikatúra 
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Robert Cowley: More What If? 

A címbeli hasonlóság az előző könyvvel csak véletlen: Munroe arra a kérdésre válaszol, „mi 

lenne, ha?”, míg a Robert Cowley szerkesztette kötet „mi lett volna, ha” kezdetű, rendszerint 

történelmietlennek bélyegzett kérdéseket vizsgál. A „more” a címben arra utal, hogy a könyv 

már a második, ugyanazon az ötleten alapuló összeállítás: komoly történészek elemeznek 

sorsfordító történelmi eseményeket, amelyek másképp is alakulhattak volna. Mi lett volna, ha 

Szókratész meghal a deliumi csatában i. e. 424-ben, mielőtt Platónnal találkozott volna? Ha 

Pilátus megkíméli Jézus életét? Ha az angolok nyerik a hastingsi csatát, és Hódító Vilmos 

sosem válik Hódítóvá? Ha a kínaiak fedezik fel Amerikát a XV. században? Ha Martin 

Luthert eretnekként kivégzik 1521-ben? Ha Lincoln nem szabadítja fel a rabszolgákat? Ha a 

szövetséges hatalmak nem fejtik meg az Enigma kódrendszer titkát? Ha Hitler túléli a 

háborút, és bíróság elé áll Nürnbergben? S a történelmi erők látszólagos banalitására világít rá 

a kérdés: mi lett volna, ha Pizarro nem fedezi fel Peruban a burgonyát? 

Az elvben tudománytalan, gyakran provokatív kérdésekre a történészek nagyon is komoly, 

tudományos válaszokat adnak e gondolatkísérletekben, melyek betekintést nyújtanak a 

történelmet mozgató folyamatokba, és töprengésre késztetnek mindazzal kapcsolatban, amit 

az események tényleges lefolyása készen tálalt elénk, és elkerülhetetlenségét talán soha nem 

kérdőjeleztük meg. 

Ke!th H*uston: Sh@dy Charac†ers 

A raktárt elhagyva most az olvasóteremben nézünk körül: egy olyan könyvről szólunk, mely 

„A hét könyve” rovatban az OIK honlapján, valamint Kávészünet című blogján már 

szerepelt12, de megérdemli, hogy ismét elővegyük. A cím szójáték, egy bűnügyi regény 

borítóján is szerepelhetne, „gyanús, sötét alakok”-at jelent; ám itt a „character”, mint a sajátos 

tipográfia elárulja, írásjegyet takar, a könyv ugyanis a tipográfiai jelek lebilincselő történetét 

dolgozza fel. 

A jelző nem túlzás: a jelek valósággal megelevenednek a lapokon, kalandos útjuk során a 

könyv- és írástörténet legnevesebb szereplőivel és eseményeivel fonódik össze a sorsuk, 

fényes karriert futnak be, s olykor feledésbe 

merülnek, hogy aztán új szerepben lépjenek 

                                                 
12    Megyeri Andrea: Ke!th H*uston: Sh@dy Charac†ers. Blog.oik.hu. Országos 

Idegennyelvű Könyvtár, 2015. június 11. 
A kettőskereszt ősei 
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ismét a nyilvánosság elé.  A fő fejezetek hősei  ¶ ‽  # & @ * † – — ☞ és „”, akiket a 

mellékszereplők hosszú sora kísér. Különösen színessé teszi a művet a számtalan anekdota, 

művelődéstörténeti epizód: olvashatunk 165 oldalas lábjegyzetről, melyet annyi saját 

lábjegyzet kísért, hogy kétszer is elfogytak jelzésükre az ábécé betűi; vulkáni hamuba temetett 

pompeji graffitiről, amely hűen őrzi egy több ezer éves jel legkorábbi formáját; a szinte 

véletlen mozdulatról, amely eldöntötte az e-mail-címek azóta is használt szerkezetét; egy 

doppingbotrányról, melyben fontos szerepet kapott az aszteriszk (*). 

A Shady Characters nemcsak informatív, tanulságos és szellemes könyv, hanem – témájához 

méltón – igen szép kivitelezésű is. Jólesik kézbe venni, érdemes belelapozni. 

Egy tucat könyvről ejtettünk szót, a csaknem 37 000 címből álló angol gyűjtemény 

töredékéről. A válogatás szempontja a személyes érdeklődés volt, s ez egyénenként más és 

más; e rövid összeállítás célja elsősorban az, hogy az olvasókat a katalógus böngészésére, 

személyre szabott kincskeresésre biztassa. 
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Sáska Gáborné 

Találkozzunk Drouant-nál – A Goncourt-díj története,  
Goncourt-díjasok az OIK állományában 

 

1903. december 21.-én adták át először a Goncourt-díjat, a legrangosabb francia irodalmi díjat. A 
címben szereplő Drouant annak a párizsi étteremnek a neve, ahol minden hónap első keddjén összeül 
a Goncourt Akadémia döntőbizottsága, és ahol magát a díjat is átadják. Könyvtárunk állományában 
kevés kivételtől eltekintve megtalálhatók azok a művek, melyek kiérdemelték a „legjobb és 
legképzelettelibb prózai mű”-nek járó elismerést. 
Cikkemben a díj történetét kívánom bemutatni az OIK állományában megtalálható szerzőkön, címeken 
keresztül. 
 
A Goncourt díj megalapításáról 
Párizs 2. kerületében, a place Gaillon-on található az az elegáns, 3 csillagos étterem, a 

Drouant, melynek egyik külön termében- a Salon Goncourt-ban – tíz irodalmár/író ebédel 

együtt minden hónap első keddjén. 1914. október 31. óta ad helyet az étterem a Goncourt 

Akadémia üléseinek. Ez a testület szavazza meg minden év novemberének első keddjén 

Franciaország legrangosabb irodalmi díjának nyertesét. Ez a híres Goncourt-díj. 

Az étteremnek van még egy különleges terme: a Salon Renaudot. 1926-ban alapították meg a 

Renaudot díjat, melynek székhelye ugyancsak a Drouant lett, és a nyertest is ugyanazon a 

napon hirdetik ki mint a Goncourt-díj győztesét. 

Franciaországban évente mintegy 1500 irodalmi díjat osztanak ki, melyek közül csak 6 kap 

nagyobb nyilvánosságot: Goncourt, Renaudot, Fémina, Médicis, Grand Prix du roman de 

l’Académie Française, és az Interallié. 

Edmond de Goncourt 1822-ben, öccse Jules 1830-ban született. A két testvér jó anyagi 

körülmények között élt, a művészeteknek és az irodalomnak szentelte életét. 1870-ben 

meghalt Jules, Edmond pedig 1896-ban. Edmond végrendeletében egy olyan irodalmi 

akadémia létrehozására ajánlotta fel javait, mely minden évben kitüntet egy regényírót. Ezt az 

irodalmi akadémiát –Goncourt Akadémiát- 1902-ben alapították meg és 1903. december 21.-

én adták át először a díjat. 

3 válogatás előzi meg a díjátadást: szeptember elején az első alaklommal 15 cím kerül a 

Goncourt esélyesek listájára (külön szó is született a megnevezésükre: les Goncourables) az 

abban az évben megjelent művek közül, majd október elején és végén tartanak még egy-egy 

válogatást. November első keddjén pedig, hatalmas sajtónyilvánosság közepette kihirdetik a 

győztest. Kezdetben az Akadémiára hagyományozott összegből igen szép nyereményre 

számíthatott a győztes. Mára ez a díj egy jelképes, 10 eurós csekket jelent, de mindezt 

ellensúlyozza a hírnév és az igen magas eladott példányszám. 
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A verseny nem csak az írókról és műveikről szól, de ugyanannyira fontosak azok a kiadók is, 

ahol a művek megjelentek. A „győztes” a Gallimard kiadó 36 díjazottal. Mellette még a 

Grasset (17), az Albin Michel (11), a Seuil (6), a Mercure de France (5) és a Flammarion (4) 

szerepelt többször is a listán. 

Goncourt díjasok az OIK francia gyűjteményében 
Könyvtárunk 1956 óta működik. Fő gyűjtőkörébe tartozik a kortárs és klasszikus 

szépirodalom eredeti nyelven és magyar fordításban való gyűjtése. A 111 év díjazott művei 

közül könyvtárunk állományában 87 cím található meg eredeti nyelven és 37 műnek a magyar 

fordítása is hozzáférhető.  Az OIK gyűjteményében szereplő művek közül kiemelek néhányat, 

és rövid bemutatásukkal idézem fel e rangos díj történetét. 

Az első díjazottak közül gyűjteményünkben megtalálható az 1904-ben megjelent Léon Frapié: 

La maternelle (1.) és az 1905-ben kiadott Claude Farrère: Les civilisés (2.) című regények. 

Az 1910-es évekből 5 díjazott mű olvasható könyvtárunkban. 1916-ban két díjat osztottak ki 

mivel 1914-ben a háború miatt elmaradt a díj kihirdetése. Henri Barbusse: Le feu (3.) című 

regénye az év díjazottja (magyarul A tűz (4.) Faludy György fordításában), az elmaradt díj 

Adrien Bertrand  regényéé. 1919-ben a sajtó Roland Dorgelès: Les croix de bois (5.) (Albin 

Michel kiadó) című regényét tartotta esélyesnek, ezzel szemben egy „unatkozó világfi” 

könyvét kiáltották ki győztesnek: Marcel Proust: A L’ombre des jeunes filles en fleurs 

(6.)(Gallimard kiadó).1 A mű Az eltűnt idő nyomában című regényfolyam második kötete. 

Proust hatalmas műve, melynek utolsó kötetei már a szerző halála után jelentek meg, 

világhírű lett. Magyarországon Gyergyai Albert fordításában lett ismert a 60-as években 

Bimbózó lányok (7.) címmel. 

Az 1920-as évekből is  öt díjazott mű található a katalógusunkban. Az 1921-es győztes René 

Maran: Batouala: „véritable roman nègre” (8.) című műve nagyon különleges. A szerző 

martinique-i származású és az első fekete író, akit díjaztak. A közvéleményt nagyon 

megosztotta a mű. Szokatlan volt a témaválasztás: a francia gyarmatosítás bemutatása a 

feketék szemszögéből. 1922-ben jelent meg Kosztolányi Dezső fordításában. 2013-ban Kun 

Tibor (9.) fordította újra a művet. Maran többször is átdolgozta regényét. Kosztolányi más 

eredetiből dolgozott, mint Kun Tibor, aki az 1938-as „végleges” változatot használta.2 

Könyvtárunk állományában ez utóbbi található meg, egy 1969-es francia kiadás mellett. 

                                                 
1 Assouline, Pierre: Du cotê de chez Drouant.  Paris: Gallimard, 2013.  p. 37. 

2 http://www.forrasfolyoirat.hu/1502/toth.pdf (Letöltés: 2015. 09. 07.) 
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A 30-as évek díjazottjai közül André Malraux és Henry Troyat műveit emelem ki. 

André Malraux: La condition humaine (10.) című regénye lett az 1933-as év győztese. Az író 

legjobb regényének tartják: egzotikum, drámaiság, moralitás, politikai elkötelezettség, ideálok 

jellemzik a művet. A történet 1927-ben, a sanghaji mészárlás idején játszódik. Már 1934-ben 

megjelent magyar nyelven Kállay Miklós fordításában Emberi sorsok címmel. A 60-as 

években Réz Pál újrafordításában Az ember sorsa (11.) cím alatt adták ki.3 

Az 1938-as év díjazottja Henry Troyat: L’araigne (12.) című regénye. A fiatal író második 

regénye Raymond Quenau-t ütötte el a díjtól. A mű egy fiatal férfi történetét meséli el, aki 

saját maga által szőtt hálóban pókként ülve lesi áldozatait: saját anyját és nővéreit. 

A 40-es évek díjazott művei közül három szerzőt emelek ki, akik a magyar olvasók számára is 

ismertebbek. A második világháborúban átélt „élményeket” feldolgozó művek kerültek ebben 

az időszakban túlsúlyba. A könyvtárunk állományában is megtalálható Francis Ambrière: Les 

grandes vacances (1940) (13.), vagy Jean-Louis Curtis: Les forêts de la nuit (1947) (14.) című 

művek is ezt a témakört dolgozzák fel. 

1944-ben Elsa Triolet volt az első női író, aki a díj addigi történetében megkapta ezt az 

elismerést. Műve nem is regény, hanem novellafüzér. A címet Le premier accroc coûte 200 

francs (15.) a BBC által a partraszállás napján közvetített üzenet szövegéből vette.  

1948-ban Hervé Bazin: Le vipère au poing (16.)  - magyarul Viperát markolva (17.) Somogyi 

Pál fordításában - című regényének témája nagy botrányt kavart, emiatt csak egyetlen 

szavazatott kapott a végső szavazásnál. Így, bár esélyes volt, a másik jelölt Maurice Druon: 

Les grandes familles (18.) - magyarul Finom famíliák (19.) Pap Gábor fordításában - című 

regénye nyert.  A mű a Fin des hommes című trilógia első része. A szerző hazánkban főként a 

Les rois maudits (magyarul Az elátkozott királyok Gyáros Erzsébet és Kamocsay Ildikó 

fordításában) című regényfolyamának köszönheti ismertségét. 

Bazin ugyan Goncourt díjat nem kapott de 1958-tól 1996-ban bekövetkezett haláláig a 

Goncourt Akadémia tagja, 1973-tól elnöke volt. Műve világhírű lett. 

Az 1949-es év díjazottja is egy olyan regény, mely a II. világháborúban átélt borzalmakat 

idézi fel: Robert Merle: Week-end à Zuydcoote (20.), magyarul Két nap az élet (21.) Gera 

György fordításában) című műve. Egzisztencialista hangvételű mű, mely a Dunkerque-nél 

rekedt katonák pusztulását mutatja be egyszerű stílusban, megrázó őszinteséggel. 1964-ben 

Jean-Paul Belmondo főszereplésével film is készült belőle. A mű történetéhez tartozik, hogy 

                                                 
3 http://www.kritikaonline.hu/kritika_14julius-augusztus_nyerges.html (Letöltés: 2015. 09. 07.) 
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először a Julliard kiadóhoz került a kézirat, ahol azzal utasították vissza, hogy túl sok benne a 

trágár kifejezés. A Gallimard ezzel szemben jó érzékkel csapott le a műre és így kiadóként a 

13. győzelmét ünnepelhette. Merle így nyilatkozott ezzel kapcsolatban az RTF-nek: „Kissé 

nevetségesnek tartom, hogy az író szemére vetik, ha olyan nyelvezetet használ katonákkal 

kapcsolatban, ahogyan a katonák beszélnek”. 4 

1950-ben Paul Colin regénye kapta a díjat, megelőzve Marguerite Duras: Un barrage contre le 

Pacifique (22.) című művét. 

A következő év győztese Julien Gracq, döntésével nagy vihart kavarva lemondott a díjról. 

Egy pamfletjében az irodalmi díjak elbírálásának visszásságairól írt és ez magyarázza ezt a 

döntést is. Ennek ellenére regénye Le rivage des Syrtes (23.) (magyarul A Szirtiszek 

partvidéke (24.) Szabolcs Katalin fordításában, 1991-ben jelent meg) legendássá vált. 

1954-ben újból női író kapta a díjat: Simone de Beauvoir: Les Mandarins (25.) (magyarul 

Mandarinok (26.) Illyés Gyula és Wessely László fordításában) című regényéért. A művet 

Beauvoir és környezetének élete, kapcsolata Sartre-ral, Sartre kapcsolata Camus-vel, a 

világháború utáni értelmiség „merre tovább?” keresése ihlette. Szókimondó stílusa miatta 

Vatikán indexre tette a művet. 5 

1956-ban Romain Gary: Les racines du ciel (27.) című regénye elsöprő többséggel nyer. A 

mű felhívja az emberiség figyelmét az ökológiai katasztrófára, mely bolygónkat fenyegeti. 

Személye és a mű megosztotta kritikusokat: a „Les racines du ciel egy rosszul megírt mű, tele 

barbarizmussal és helytelenséggel, mivel az írója idegen…”.6 

1962-ben a negyedik női író kapja az elismerést: Anna Langfus: Les bagages de sable (28.) 

(magyarul Homokpoggyász (29.) Réz Pál fordításában) című műve. A cím egy Breton 

verssort idéz. A háborús üldöztetések után a mindennapi életbe való visszatérés nehézségeit 

mutatja be a mű. A szerző a zsidóüldözés elöl Lengyelországból Franciaországba menekült. 

Azt a megrázkódtatást, amit ez az elmenekülés okozott soha nem tudta feldolgozni, egész 

munkássága ezt az identitásvesztést tükrözi.7 

                                                 
4 Assouline i. m. p. 74. 

5 I. m. p. 89. 

6 I. m. p. 91. 

7 http://bcrfj.revues.org/6583 (Letöltés: 2015. 09. 07.) 
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1967-ben csak hosszas vívódás után szavazta meg az Akadémia tagsága a nyertest, André 

Pieyre de Mandiargues: La marge (30.) című regényét (magyarul A legkülső körön (31.) 

Tellér Gyula fordításában): az ok az adott év irodalmi termésének közepes színvonala. 

1970-ben Michel Tournier: Le roi des aulnes (32.) (magyarul Rémkirály (33.) Barta András 

fordításában) című regénye nyert. A cím utalás Goethe versére. A szerző neve 1967-ben vált 

ismertté, amikor a Vendredi ou Les limbes du Pacifique (34.) (magyarul Péntek, avagy a 

Csendes-óceán végvidéke (35.) Szávai János fordításában) című első regényével elnyerte a 

Francia Akadámia regénynagydíját. 1972-2010-ig a Goncourt Akadémia tagja volt. 

1975-ben nagyon érdekesen alakult a díjkiosztás. Egy Émile Ajar nevű író, La vie devant soi 

(36.) (magyarul Előttem az élet (37.) Bognár Róbert fordításában) című regénye a győztes. De 

ami még nem történt meg a díj történetében, senki sem ismeri a szerzőt. Romain Gary 

unokaöccse vállalja magára a szerzőséget. Csak a Gary halála után posthumus megjelent Vie 

et mort d’Émile Ajar című regényben lepleződik le a „csalás”. Így, a díj történetében először 

és valószínűleg utoljára megtörtént, hogy egy szerzőt kétszer díjaztak. 

Még egy jelentős név a 70-es évekből: Patrick Modiano. Többször szerepelt jelöltként, de 

csak 1978-ban kapta meg az elismerést, a Rue des boutiques obscures (38.) (magyarul Sötét 

boltok utcája (39.) Déva Mária fordításában) című regényéért. Minden művére az 

önazonosság keresés, a múlt feltárása jellemző. 2014-ben Nobel-díjjal jutalmazták 

munkásságát. 

Már említettem Duras: Un barrage contre le Pacifique című regényét, mely 1950-ben 

lecsúszott a díjról. 34 évvel később, 1984-ben a L’amant (40.) című regényéért hetedik női 

íróként végre megkapta az elismerést (magyarul A szerető (41.) Ádám Péter fordításában, 

1987-ben jelent meg). A mű önéletrajzi ihletésű. Film is készült belőle. 

1993-ban egy libanoni származású író művét választotta a zsűri: Amin Maalouf: Le rocher de 

Tanios (42.)  - magyarul Taniosz sziklája (43.) Paller Éva fordításában. A szerző minden 

művében visszakanyarodik libanoni gyökereihez. Regényei szerte a világon igen kedveltek. 

Az 1995-ös év győztese Andreï Makine orosz származású francia író, aki 1987-ben kulturális 

csereegyezmény keretében került Franciaországba, ahol politikai menedékjogot kért. A Le 

testament français (44.)  - magyarul Francia hagyaték (45.) Szoboszlai Margit fordításában - 

életrajzi és fikciós elemekből épül: a kettős identitás könyve. 8 

                                                 
8 http://moly.hu/konyvek/andrei-makine-a-francia-hagyatek (Letöltés: 2015. 09. 07.) 
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Michel Houellebecq neve először 1998-ban került fel az esélyesek közé a Particles 

élémentaires (46.) című regényével. Ekkor még csak az ellen-Goncourtnak számító Prix 

Novembre-ot kapta meg érte. 2001-ben a Plateforme (47.) című regényével kerül fel a listára, 

de a győzelemről lemarad. Jean-Christophe Rufin: Rouge Brésil (48.) című regénye kapja a 

díjat (magyarul Brazilvörös (49.) Vargyas Zoltán fordításában). 2005-ben új regény születik 

Houellebecq tollából: La possibilité des îles (50.), de a díjat François Weyergans: Trois jours 

chez ma mère (51.) című műve kapja: egy regény egy nehezen megírt regényről, magáról az 

életről.9 

2009-ben a francia anyától és szenegáli apától született de magát francia identitásúnak valló 

Marie Ndiaye kapta az elismerést a Trois femmes puissantes (52.) - magyarul Három erős nő 

(53.) Gulyás Adrienne fordításában -  című regényéért. Három olyan nő történetét meséli el a 

műben, akik nemet mondtak a megaláztatásra és igent az életre.10 

2010. Már az ötödik Houellebecq regény jelenik meg a Flammarion kiadónál, La carte et le 

territoire (54.) címmel (magyarul A térkép és a táj (55.) Tóthfalusi Ágnes fordításában)11. A 

kritikusok szerint az író legjobb regénye és végre megkapja érte a Goncourt-díjat is. A regény 

a szerző korábbi műveihez hasonlóan fanyar iróniával jellemzi korunkat. Houellebecquet a 

„reménytelenség professzorának” is nevezik hazája irodalmi életében.12  

2011-ben az elsőregényes szerző, Alexis Jenni L’art français de la guerre (56.) című munkája 

viszi el a díjat. A biológia tanárként dolgozó Jenni „vasárnapi íróként” jellemezte önmagát. 

Terjedelmes művében (700 oldal) az erőszak pusztító hatásait mutatja be Franciaország II. 

világháború utáni háborúin keresztül (Algéria, Indokína).13  

Jérôme Ferrari: Le sermon sur le chute de Rome (57.)  - magyarul Intelem Róma bukásáról 

(58.) Jancsó Júlia fordításában - a 2012. év győztese. A mű Szent Ágoston egyik 

prédikációjára utaló modern parabola az emberi világ pusztulásáról. 

                                                 
9 http://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20090326.BIB3190/francois-weyergans-pour-rire-et-

pleurer.html 

10 http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=9012 (Letöltés: 2015. 09. 07.) 

11 http://www.revizoronline.com/hu/cikk/3272/michel-houellebecq-a-terkep-es-a-taj/ (Letöltés: 2015. 

09. 07.) 

12 http://konyves.blog.hu/2013/04/17/minden_amit_houellebecq-rol_tudni_akartal (Letöltés: 2015. 09. 

07.) 

13 http://www.liberation.fr/culture/2011/11/02/alexis-jenni-remporte-le-goncourt_771982 (Letöltés: 

2015. 09. 07.) 
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Idén (2015) jelent meg Bognár Róbert fordításában a 2013. év győztes regénye Viszontlátásra 

odafönt (60.) címmel. Pierre Lemaître műve, az Au revoir lá-haut (59.),14 az első világháború 

utáni Franciaországban játszódik, ahol virágzik a korrupció, és csak az elesett katonák 

számítanak, a megnyomorodott túlélők alig. Stílusában a nagy 19. századi szerzők 

hagyományát követi. A mű rövid idő alatt nagyon népszerű lett: képregény és film is készül 

belőle. 

A 2014-es év díjazott műve egy a spanyol polgárháború idején játszódó történetet mesél el. 

Lydie Salvayre: Pas pleurer (61.) című regénye a saját édesanyja emlékeit és a katolikus író 

Bernanos „hangját” ötvözi egybe. A tizenegyedik női díjazott lett ezzel a Goncourt-díj 

történetében. Már számos regénye jelent meg előzőleg, mégis eléggé ismeretlen név volt a 

francia és az európai irodalmi életben.15 

Megemlítettem néhányat a díjazott írónők közül, de a teljesség kedvéért, felsorolom a 14 

nevet és műveiket: Elsa Triolet: Le première accroc coûte 200 francs (1944), Beatrice Beck 

(1952), Simone de Beauvoir: Les Mandarins (1954), Anna Langfus: Les bagages du sable 

(1962), Edmonde Charles-Roux: Oublier Palerme (1966) (62.), Antonine Maillet: Pélagie-la-

Charette (1979) (63.), Marguerite Duras: L’amant (1984), Pascale Roze: Le chasseur zéro 

(1996) (64.), Paule Constant: Confidence pour confidence (1998) (66.), Marie Ndiaye: Trois 

femmes puissantes (2009), Lydie Salvayre: Pas pleurer (2014). Beatrice Beck díjazott művét 

kivéve mindegyik mű megtalálható könyvtárunk állományában. 

És végül elérkeztünk a 2015-ös évhez. Mathias Enard: Boussole című regényét hirdették ki 

győztesnek. Ez a tizedik regénye a szerzőnek, műveit már számos díjjal jutalmazták: pl. 2010-

ben a Prix Goncourt des lycéens-t kapta a Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants című 

regényéért, mely megtalálható könyvtárunk állományában. (? 66.?) 
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Pancsosz Alexandra 

Homérosztól Kazantzakiszig - Görög szépirodalom az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár állományában 

 
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár ezres nagyságrendű újgörög nyelvű dokumentum állományával, 
az ország egyik legnagyobb görög gyűjteménye. Személyes kapcsolatok révén több értékes hagyatékot 
adományoztak intézményünknek az évek során, ezáltal főleg a görög klasszikusok műveivel 
gyarapodott könyvtárunk. Célunk, hogy a görög nyelven tudó olvasóközönséggel minél több értékes 
művet megismertessünk.  
 

A görög állományról elmondható, hogy sok jelentős dokumentumot tartalmaz, annak ellenére, 

hogy mennyiségét tekintve jóval elmarad a kívánatostól. 2007. óta folyik tervszerű 

állománygyarapítás újgörög nyelvből. Lehetőségeinket a pénzügyi keretek határozzák meg; 

viszonylag kiszámíthatóan évi egyszeri alkalommal van lehetőségünk vásárlásra nem túl nagy 

összegben, ezért az állomány reprezentatív jellegű. Igyekszünk beszerezni a legújabb 

szépirodalmi alkotásokat, a legfrissebb kiadású nyelvkönyveket, hangoskönyveket, irodalom- 

és nyelvtudományi szakirodalmat. 

Könyvtárunkban találhatók ógörög nyelvű dokumentumok is, főleg kétnyelvű kiadvány 

részeként. Legjelentősebb az Athéni Akadémia által díjazott, a Papyros kiadó gondozásában 

az 1930-as években megjelentetett sorozat, melyben klasszikus szerzők - mint például 

Aiszkülosz, Xenofón, Arisztotelész - művei olvashatók ó- és újgörög nyelven. Az ókori görög 

irodalom Homérosz két nagyszerű alkotásával, az Iliásszal és az Odüsszeiával kezdődik, 

Homérosztól újgörög nyelven és magyarul megtaláljuk a könyvtárban az Iliászt (1., 2.) és az 

Odüsszeiát (3., 4.) is.  

A bizánci korszakból főleg az egyházi irodalom alkotásai emelkednek ki, ezek nem tartoznak 

főgyűjtőkörünkbe.  

Az újgörög irodalom a XVIII. és XIX. század első évtizedeiben alakult ki, a Ión szigeteken 

létrejövő irodalmi központ legnevesebb képviselője a zakinthoszi születésű Dionisziosz 

Szolomosz (1798-1857). Alkotásai hozzáférhetők könyvállományunkban, a periodikákban 

megjelent műfordítások bibliográfiai leírását cikkadatbázisunk tartalmazza. Ő az a minden 

görög által ismert költő, akinek 158 versszakos Himnusz a Szabadsághoz (Ὕµνος εἰς τὴν 

Ἐλευθερίαν) költeményén alapszik a mai görög himnusz. A vers 1823-ban született Kölcsey 

Ferenc Himnuszával egy időben; görög himnuszként 1865 óta ismert, Nikolaosz Mandzarosz 

zenésítette meg. 
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A népnyelv, a dimotiki a XIX. század végén vált egyeduralkodóvá. A költészetben Kosztisz 

Palamasz (1859-1943) az első jelentősebb alkotó, akinek verseiben a népiesség és a hazafiság 

eszméi egyaránt fellelhetők. Művei megtalálhatók állományunkban. 

A XX. század egyik legjelesebb költőegyénisége Konsztantinosz Kavafisz (1863-1933). 

Kavafisz neve alatt 62 címet találunk a katalógusban görög, magyar, angol, spanyol és német 

nyelven, ami a költő külhoni népszerűségét is mutatja. 

A XX. század első felének legismertebb prózaírója Nikosz Kazantzakisz (1883-1957). 

Világsikerét az önéletrajzi ihletésű Zorba, a görög című regényének köszöntheti. A könyv 

alapján készült a Mihalisz Kakoiannisz által rendezett filmdráma, melyet Anthony Quinn 

fergeteges játéka tett emlékezetessé. Kazantzakisz műveinek nagy részét görög nyelven a 

közelmúltban sikerült beszereznünk. Könyvtárunkban olvashatók: Βίος και Πολιτεία του 

Αλέξη Ζορµπά (5.), Ο Καπετάν Μιχάλης (6.), Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται (7.), Ο 

Τελευταίος Πειρασµός (8.), Ο Βραχόκηπος (9.), Αναφορά στον Γκρέκο (10.), Οι 

Αδερφοφάδες (11.), Ασκητική: Salvatores Dei (12.), valamint az ifjúságnak szánt Μέγας 

Αλέξανδρος (13.).  

Két olyan görög szerzőt is meg kell  említenünk, akik kiemelkedőt alkottak és 

munkásságukért irodalmi Nobel-díjban részesültek. Jorgosz Szeferisz (1900-1971) 

szimbolista költő, író 1963-ban nyerte el a díjat. A modern görög költészet első jelentős 

képviselői közt tartja számon az irodalomtörténet, főleg verseket, esszéket és naplókat foglal 

magába életműve. A krétai születésű Odüsszeasz Elitisz (1911-1996), avantgárdból induló, 

jellegzetes képi világú költő, 1979-ben kapott Nobel-díjat. Legjelentősebb műve a Το Άξιον 

Εστί (Méltó, 1959), mely a görög nép sorsát, történelmét jeleníti meg emelkedett stílusban. 

Mikisz Theodorakisz zenésítette meg a költeményt, ami az ismertségéhez nagymértékben 

hozzájárult. 

A magyar közönség előtt is ismert Antonisz Szamarakisz (1919-2003) munkássága, aki mind 

a világháború, mind a hétéves diktatúra időszakát átélte és hétköznapi élethelyzeteit örökítette 

meg műveiben, melyek állományunkban megtalálhatók.  

Az újgörög irodalmi alkotások nemcsak könyvállományunkban, hanem folyóiratainkban 

ishozzáférhetők. Ahogy Szabó Kálmán, neogrecista nyilatkozta, „a Nagyvilágban újgörög 

anyagok is helyet kapnak: Varnalisz és Ritszosz versei, Koszmasz Politisz novellája, amelyek 

jelezték a lassan táguló horizontot. Megjelennek Kazantzakisz első regényei angol és francia 

fordítás alapján, Varnalisz: Szókratész igazi védőbeszéde, Kodziasz, Frangiasz, Hadzisz 



 65

válogatott novellái stb.”1 A Nagyvilág című folyóirat mellett, a jelenleg szünetelő, igen 

színvonalas - az OIK által a közelmúltban teljes egészében digitalizált - Kafeneio című lap 

volt az a fórum, ahol a klasszikusok mellett az újgörög szépirodalom más jeles képviselői is 

teret kaptak, sok műfordítást is közölt. A hazai kortárs műfordítók közül kiemelkedik Caruha 

Vangelió, Nagyné Szabó Antigóné; műveik bibliográfiai leírása megtalálható az OIK 

műfordítás adatbázisában, melyben újgörög vonatkozásban az újgörög nyelvű irodalmi művek 

folyóiratokban megjelent fordításai találhatók 1987-től napjainkig. Jelenleg a magyar nyelvű 

folyóiratokon kívül a hazai Ellinismos folyóiratban megjelent irodalmi alkotások 

műfordításainak leírásai kerülnek az adatbázisba. Másik saját építésű adatbázisunk, a 

nemzetiségi cikkadatbázis a magyarországi hivatalosan elismert 13 nemzetiséggel kapcsolatos 

publikációk bibliográfiai leírását tartalmazza. 2008 óta mindkét adatbázis jelöli a teljes 

szövegű hozzáférést is. 

A jelenlegi görög állomány az irodalomtörténeti jelentőségű alkotók mellett a kortárs 

szépirodalom kiemelkedő alakjainak műveit is tartalmazza eredeti nyelven.  

Figyelemmel kísérjük a legfontosabb görög irodalmi díjakat, díjosztókat és lehetőségeinkhez 

mérten igyekszünk beszerezni a díjazott műveket. 

Az Athéni Akadémia 1935-től – többé-kevésbé rendszeresen – csaknem minden évben 

különböző kategóriákban oszt díjakat irodalmároknak, szervezeteknek.  

Az Athéni Akadémia Uranisz Kosztasz és Eleni díját 2014-ben elnyert Μιχαήλ Πασχάλης: 

Ξαναδιαβάζοντας τον Κάλβο (14.) című mű megtalálható könyvtárunkban, csakúgy mint a 

2012. évi díjazott (és egyben a regény kategóriában Állami Díjban részesült) Συµπάρδης 

Γιώργος: Υπόσχεση γάµου könyve (15.), valamint a 2011. évi Έρση Σωτηροπούλου: Εύα 

(16.), a 2010. évi, a Kedros által kiadott Νίκος Γ. ∆αββέτας: Η Εβραία νύφη (17.) című 

regény és Μαρία Κουγιουµτζή: Άγριο βελούδο (18.), a Καστανιώτηs kiadó által 

megjelentetett műve. A díjat elsősorban szépprózai alkotások kapják. 

Az Akadémia Petrosz Harisz díját 2014-ben Μάρτυ Λάµπρου: Με λυµένο χειρόφρενο (19.) 

című regénye megosztva kapta Σοφία Ντενίση: Ανιχνεύοντας την "αόρατη" γραφή (20.) 

alkotásával. 2011-ben lett díjazott Τάσος Καλούτσας: Η ωραιότερη µέρα της (21.) című 

elbeszéléskötete és Μιχάλης Μοδινός: Επιστροφή (22.) című regénye, korábban pedig 

Χρήστος Χρυσόπουλος Η λονδρέζικη µέρα της Λώρας Τζάκσον (23.) című művét díjazták.  

A Görög Állami Rádió- és Tévécsatorna, az ERT, és a 2012-ben megszűnt Nemzeti 

Könyvközpont, az EKEBI, éveken keresztül (2005-2012) szavazást rendezett az olvasók közt 

                                                 
1http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/gorogok/mikent_a_madarak_
1/pages/magyar/003_gorog_magyar_irod.htm (Letöltés: 2015. november 25.) 
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az általuk az adott évben legjobbnak ítélt könyvekről. A legnépszerűbbnek tartott irodalmi 

alkotásokat igyekeztünk megvásárolni, így megtalálhatók nálunk: Πασχάλης Λαµπαρδής: 

Κάθετη έξοδος (24.), Ισίδωρος Ζουργός: Ανεµώλια (25.), Ελένη Πριοβόλου: Όπως ήθελα να 

ζήσω (26.), Γιάννης Καλπούζος :Ιµαρέτ: Στη σκιά του ρολογιού (27.), ∆ηµήτριος Κ. 

Μπουραντάς: Όλα σου τα 'µαθα, µα ξέχασα µια λέξη (28.), Ανδρέας Μήτσου: Ο κύριος 

Επισκοπάκης (29.). 

Különböző – nyomtatott és online – folyóiratok is osztanak díjakat az általuk legjobbnak ítélt 

alkotások szerzőinek. Így például a www.oanagnostis.gr a legjobb elbeszélésnek 

adományozott díját 2014-ben a Πόλις által kiadott Κώστας Μαυρουδής: Η αθανασία των 

σκύλων (30.) című műve nyerte el, egy évvel korábban pedig Γιάννης Παλαβός: Αστείο (31.) 

című elbeszélése a Νεφέλη kiadó gondozásában.  

Regény kategóriában 2015-ben díjat nyert Χρήστος Α. Χωµενίδης: Νίκη (32.), a korábbi 

években Νίκος Α. Μάντης: Άγρια Ακρόπολη (33.), valamint Νίκη Αναστασέα: Πολύ χιόνι 

µπροστά στο σπίτι (34.) című mű. Ez utóbbi a legjobb regény állami díjat is elnyerte. 

Mindegyik könyv megtalálható könyvtárunk állományában. 

A ∆ιαβάζω folyóirat ugyancsak színvonalas műveket díjazott, a legjobb regény díját 2012-ig 

ítélték oda az alkotóknak, legutoljára - az OIK-ban szintén megtalálható - Αλέξης 

Πανσέληνος: Σκοτεινές επιγραφές (35.) című műve kapta. 

Mindenképp érdemes szólni a görög állami irodalmi díjakról is, melyeket évente különböző 

kategóriákban osztanak ki. A díjazottak közül az elbeszélés, esszé, regény, költészet, életrajz 

kategóriák/műfajok azok, melyek könyvtárunkat leginkább érintik; Mindezek mellett 

gyerekkönyv, műfordítás és illusztráció témakörében is díjazzák a legjobbakat. Időnként 

irodalmi különdíjban is részesülnek alkotók, 2013-ban pl. - az OIK állományából 

kikölcsönözhető - Βασίλης Λαδάς: Παιχνίδια κρίκετ (36.) mű- nyerte el. 

Az állami irodalmi díjakat 1956-ban kezdték el évente odaítélni a legszínvonalasabb 

alkotások számára. A legjobb regény díját 2014-ben ∆ηµήτρης Νόλλας: Το ταξίδι στην 

Ελλάδα (37.) műve nyerte, a korábbi évek díjazottjai közül néhány, melyek megtalálhatók 

gyűjteményünkben: Θωµάς Κοροβίνης: Ο γύρος του θανάτου (38.), Βασιλική Ηλιοπούλου: 

Σµιθ (39.), Γιάννης Ατζακάς :Θολός βυθός (40.). 

A legjobb alkotások közül, költészet kategóriában megtalálható állományunkban a 2013-ban 

díjnyertes Κατερίνα Αγγελάκη–Ρουκ: Η ανορεξία της ύπαρξης (41.) kötet. Az elsőkönyves 

írók közül a legutóbb, 2014-ben díjazott Λευτέρης Καλοσπύρος Η µοναδική οικογένεια (42.) 

című művével mutatkozott be a közönségnek. 
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A Nagy Állami Irodalmi Díjat, mely korábban Irodalmi Különdíj néven volt ismert, 1998-től 

évente a legjelentősebb alkotók kapták; legutóbb 2014-ben az athéni születésű költőnő, 

Katerina Aggelaki-Rouk (1939-), aki egy évvel korábban költészet kategóriában már elnyerte 

az Állami Díjat. 

Fontos megemlítenünk az Európai Unió Irodalmi Díjával (European Union Prize for 

Literature) 2014 ben kitüntetett  Makisz Tszitaszt is, aki Μάρτυς µου ο Θεός (43.) című 

művével vált Európa-szerte ismertté. Tszitasz korábban novellákat, gyerekkönyveket írt, a 

népszerűséget azonban a Μάρτυς µου ο Θεός című mű hozta meg számára. Tszitasz könyve a 

kölcsönzői szabadpolcon várja az olvasókat. 

Írásomban nem törekedtem a teljességre, inkább betekintést szándékoztam adni a könyvtár 

újgörög állományába, melyben a klasszikus és a kortárs szépirodalom alkotásai egyaránt 

képviselve vannak. 

Szeretném, ha a jövőben lehetőségünk lenne a kortárs görög irodalom egyre szélesedő 

palettáját prezentálni intézményünkben, de ennél is fontosabbnak tartom, hogy minél többen 

ismerjék, használják, ajánlják ismerőseiknek értékes gyűjteményünket. 
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Békey Mária 
Az OIK olasz nyelvű állománya 2010-2015 között 

 

Az OIK 8000 dokumentumot számláló olasz nyelvű állományának zömét eredeti nyelvű szépirodalmi 
művek, irodalom- és nyelvtudományi munkák, a nyelvtanulást segítő tankönyvek, szótárak, 
audiovizuális anyagok, zenei dokumentumok teszik ki. A cikk az állomány fejlesztésének irányait és 
lehetőségeit vizsgálja a 2010-2015 közötti időszakban rendelkezésre álló beszerzési források és a 
dokumentumok kölcsönzési statisztikáinak tükrében. 
 

Az olaszt általában nem tartják számon a nagy világnyelvek közt, bár Itálián kívül is sokan 

használják: egyes statisztikák szerint a nyelvtanulók körében a negyedik legnépszerűbb 

idegen nyelv az angol, a francia és a spanyol után. Túl azon, hogy köztudottan "szép" és 

"dallamos", az olasz nyelv elválaszthatatlan a zenétől és a művészetektől; népszerűségének 

kedvez az olasz gasztronómia, a turizmus és az olasz design, a made in Italy iránti érdeklődés 

is. Nyelvtana, kiejtése a tanulási folyamat elején nem állítja különösebb nehézségek elé a 

magyar anyanyelvű tanulót, ezért sem meglepő, hogy a középiskolákban is szívesen 

választják második idegen nyelvként. 

Az OIK gyűjteményében úgy tekinthetünk az olaszra, mint a nagy európai nyelvek 

legkisebbikére – vagy a kis nyelvek legnagyobbikára. Az állomány nagyságát tekintve csak a 

magyar, orosz, angol, német, francia, spanyol és (feltehetőleg a nemzetiségi dokumentum-

ellátási keret mint rendszeres beszerzési forrás, valamint az anyaországi jó cserekapcsolatok 

miatt is) a lengyel nyelv előzi meg. Jelenleg 8000 olasz nyelvű dokumentummal 

rendelkezünk, melyek döntő többsége – több mint 7000 kötet – nyomtatott könyv, de 

hangoskönyvek, olasz nyelvű és olasz felirattal ellátott DVD lemezek, zenei CD-k, DVD-k, 

kották, folyóiratok is szerepelnek a gyűjteményben. 

2010 és 2015 szeptembere között az OIK olasz nyelvű állománya több mint 500 

dokumentummal gyarapodott, közel 1,8 millió Ft értékben. (A periodikák, kották, zenei CD 

és DVD lemezek, olaszul (is) feliratozott filmek gyarapodását jelenleg nem vizsgáljuk.) 

 

vétel köteles ajándék összesen
pld. érték pld. érték pld. érték pld. érték

2010 87 10 6 103

2011 13 39 52

2012 110 10 23 143

2013 40 21 20 81

2014 10 22 36 68

2015 46 10 19 75

293 86 143 522

281 150 Ft 24 073 Ft 9 575 Ft 314 798 Ft

36 280 Ft 130 534 Ft 166 814 Ft

411 441 Ft 22 720 Ft 56 850 Ft 491 011 Ft

280 003 Ft 47 230 Ft 39 550 Ft 366 783 Ft

35 858 Ft 88 030 Ft 72 600 Ft 196 488 Ft

189 100 Ft 25 140 Ft 39 555 Ft 253 795 Ft

1 197 552 Ft 243 473 Ft 348 664 Ft 1 789 689 Ft
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Olasz nyelvű dokumentumok beszerzési forrásai (Huntékából- OIK katalógusból nyert adatok) - pontosítandó 

Műfordításokat, nyelvkönyveket a kötelespéldányok közül kapunk, jelentős az ajándékba 

kapott dokumentumok száma is, rendszeres beszerzési keret hiányában azonban 

állománygyarapításunk  

döntő részben a pályázati lehetőségektől függ. 2009-ben egyedi pályázatot nyújtottunk be az 

NKA-hoz "Soknyelvű Európa" címmel, az EU kis nyelveinek tanulását segítő dokumentumok 

beszerzésére. Ez a pályázat tette lehetővé 2010-ben 74 db olasz nyelvű dokumentum – főként 

nyelvkönyv, hangoskönyv és néhány olasz játékfilm – megvásárlását, kb. 230 ezer Ft 

értékben.  

2012-ben ismét az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának köszönhetően, az "Élethosszig tartó 

tanulás: nyelv – tudás – műveltség" egyedi pályázat keretében tudtunk olasz nyelvű 

dokumentumok szerzeményezésére 400 ezer Ft-ot költeni: ezúttal a nyelvkönyvek, szótárak 

mellett közel azonos számban szépirodalmi műveket is vásárolhattunk; összesen 107 

kiadvánnyal gyarapodott az állomány. 2013 rendhagyó volt abban a tekintetben, hogy az 

intézményi költségvetésből sikerült kigazdálkodni dokumentumok beszerzésére fordítható 

összeget: az olasz nyelvű állomány 50 tétellel gazdagodott kb. 315 ezer Ft értékben. A 

beszerzés részben átcsúszott 2014 elejére, az év végéig más gyűjteményfejlesztésre fordítható 

összeg nem is állt rendelkezésre. A decemberben felszabadult keretből közel 200 ezer Ft 

értékben rendelhettünk olasz nyelvkönyveket, melyeket 2015 elején vettünk állományba - 

ezzel az első három negyedévre eső vásárlási lehetőségeink ki is merültek.  

Mint látható, a beszerzésre fordítható források bizonytalansága – esetenként teljes hiánya – 

rendkívül megnehezíti a tervszerű gyűjteményfejlesztést.  

Az OIK 2008-ban elfogadott Gyűjtőköri szabályzata az intézmény fő gyűjtőköreként a kortárs 

és klasszikus szépirodalmat, a nyelv- és irodalomtudományt, a zeneművészetet és 

zenetudományt, valamint a nemzetiségi kérdés szakirodalmát határozza meg. A világnyelvnek 

nem minősülő európai nyelvekre, így az olaszra vonatkozóan is, a szabályzat szelektív 

(lényegi) gyűjtést ír elő ezeken a területeken. A mellékgyűjtőkörbe tartozó humán 

tudományok – filozófia, vallás, folklór, képzőművészet, színház, film, zenetörténet, 

történelem, földrajz, művelődéstörténet stb. – tekintetében a legalapvetőbb művek 

reprezantatív gyűjtése ajánlott. Hogyan valósítható meg mindez a jelenlegi szűkös anyagi 

keretek közt, s hogyan egyeztethető össze az olvasói igényekkel? 

A fő gyűjtőkörön belül a 2010-2015 közötti olasz beszerzési statisztikákban feltűnő a 

nyelvkönyvek, nyelvtanuláshoz használt dokumentumok túlsúlya a szépirodalommal, nyelv- 
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és irodalomtudományi munkákkal szemben. Vásárlás útján 590 ezer Ft értékben 166 db olasz 

nyelvkönyv, könnyített olvasmány, szótár, nyelvészeti munka került az OIK állományába, 

míg a szépirodalmi gyűjtemény "csak" 91 címmel, mintegy 370 ezer Ft-tal gyarapodott. 

Ennek egyik oka a nyelvkönyvek iránti olvasói igény: tapasztalataink szerint a nyelvstúdió 

állománya a gyűjtemény legintenzívebben használt része, a vizsgált időszakban beszerzett 

dokumentumok esetében is kiugróan magas volt a nyelvkönyvek kölcsönzésének száma. 

(Ezen dokumentumok gyorsabb forgását a CD/DVD melléklettel rendelkező kötetek rövid, 

egyhetes kölcsönzési ideje is magyarázza.)  

 

 

 

 

 

 

A nyelvkönyvállomány gyarapodásában fontos szerepet játszik a kötelespéldány-szolgáltatás: 

a vizsgált időszakban 190 ezer Ft értékben 64 db nyelvkönyv, szótár, hangoskönyv került 

állományba ebből a forrásból. (Kötelespéldányok gyarapítják műfordításállományunkat is, 

esetenként megjelennek a magyar irodalmi művek olasz nyelvű fordításai is. Utóbbiakból 

2011-ben a Magyar Könyv Alapítvány adományaként vettünk állományba 21 címet.)  

A szépirodalmi művek beszerzését különösen megnehezíti az állandó forráshiány. A 

nyelvkönyvek esetében van partnerünk a magyarországi szállítók közt, ami jelentős 

könnyebbséget jelent a beszerzés lebonyolítása szempontjából. Olasz nyelvű szépirodalmat 

csak külföldről tudunk költséghatékonyan beszerezni, a külföldi rendelés viszont 

időigényesebb folyamat, melybe akkor érdemes belevágni, ha egyszerre nagyobb összeg áll 

rendelkezésünkre, máskülönben a járulékos szállítási és banki költségek aránytalanul magasak 

a dokumentumok árához képest. Ezek a feltételek utoljára 2012-ben és 2013-ban voltak 

adottak, ekkor állt módunkban nagyobb mennyiségben szépirodalmi műveket is rendelni a 

könyvtár számára. 

Az anyagi források szűkös volta miatt a főgyűjtőkörbe tartozó dokumentumoknál is rendkívül 

megfontoltan kell válogatni, a mellékgyűjtőkörben szereplő tudományterületek gyarapítása 

pedig  esetlegessé válik: az elmúlt években csak néhány ilyen dokumentum került be az olasz 

állományba,  részben pályázati forrásból, részben hiánypótló jelleggel a Szegedi 

Tudományegyetem 2014-es fölöspéldány-felajánlásából. 

2010-2015 között beszerzett dokumentumok és kölcsönzési adataik ETO 
szerinti megoszlásban [2015. szept. 14-i 
adatok]

ETO 0/3 7 8 80 82 894.511 91 92 Össz.:

pld. 8 23 135 270 35 41 6 4 522

kölcs. 3 122 712 2344 55 44 52 1 3333
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2010-2015 között beszerzett olasz nyelvű dokumentumok darabszáma és értéke,  ETO szerinti megoszlásban  

(Huntékából-  OIK katalógusból nyert adatok) - pontosítandó 

Megvizsgáltuk a 2010-2015 között beszerzett olasz nyelvű dokumentumok kölcsönzési 

adatait: a  leggyakrabban kölcsönzött könyvek listáját a PONS és a nyelvkönyvekre 

specializálódott firenzei Alma kiadó publikációi vezetik; a kurzuskönyvek közül a Nuovo 

Progetto italiano kötetei voltak a legnépszerűbbek a vizsgált időszakban. A Magyarországon 

kiadott dokumentumok közül Juhász Zsuzsanna Olasz élet, olasz kultúra c. kulturális szótárát 

és a gazdasági szaknyelvre fókuszáló Italiano economico c. nyelvkönyvet emelném még ki, 

valamint  a Mérték kiadó 15 perc olasz : Tanulj meg olaszul napi 15 perc alatt  c. kiadványát. 

A szépirodalmi művek között Stefano Benni La grammatica di Dio c. elbeszéléskötetét 

kölcsönözték a legtöbben, a klasszikusok közül pedig a Dekameront – nyomtatott és 

hangoskönyv változatban is. Nem maradhatott el az olaszok talán legkedveltebb 

krimiszerzője, Andrea Camilleri sem - Un sabato, con gli amici c. regénye szerepel a 

listánkon. A magyarra is fordított kortárs olasz szerzők közül Alessandro Baricco (Mr Gwyn; 

Emmaus) és Niccolo Ammaniti (Io e te) könyvei voltak a legkeresettebbek; ezeket Eco 

Prágai temetőjénél  is többen olvasták eredeti nyelven.  – javaslom átfogalmazni  

Az olasz irodalmi életben meghatározó szerepe van a különböző díjaknak, melyek közül a 

legnagyobb presztízsű talán a legrégebbi, a Strega-díj. Az utóbbi években Strega-díjjal 

kitüntetett irodalmi alkotások közül a következő műveket sikerült beszereznünk: Tiziano 

Scarpa: Stabat Mater (2009), Antonio Pennacchi: Canale Mussolini (2010), Edoardo Nesi: 

0 1 2 3 7 80 8 894.511 82 91 92

2010 4 66 21 1 4 6 1

2011 1 10 6 32 3

2012 2 2 4 64 56 2 13

2013 1 8 27 31 2 11 1

2014 1 1 1 4 42 14 1 3 1

2015 2 61 7 3 1 1

3 1 3 3 21 270 135 41 35 6 4

0 1 2 3 7 80 8 894.511 82 91 92

2010

2011

2012

2013

2014 500 Ft 800 Ft

2015

500 Ft

4 662 Ft 152 900 Ft 108 374 Ft 1 000 Ft 16 600 Ft 28 262 Ft 3 000 Ft

5 000 Ft 27 280 Ft 15 534 Ft 110 000 Ft 9 000 Ft

6 587 Ft 7 000 Ft 11 077 Ft 219 337 Ft 190 375 Ft 7 000 Ft 49 635 Ft

2 000 Ft 50 602 Ft 98 057 Ft 106 548 Ft 4 500 Ft 104 076 Ft 1 000 Ft

4 000 Ft 1 000 Ft 7 100 Ft 146 648 Ft 31 700 Ft 2 940 Ft 1 800 Ft

7 500 Ft 221 295 Ft 14 500 Ft 7 000 Ft 1 500 Ft 2 000 Ft

10 587 Ft 8 500 Ft 9 000 Ft 78 441 Ft 865 517 Ft 467 031 Ft 132 440 Ft 182 611 Ft 28 262 Ft 6 800 Ft
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Storia della mia gente (2011), Alessandro Piperno: Inseparabili – Il fuoco amico dei ricordi 

(2012) és Walter Siti: Resistere non serve a niente (2013).  

Kiterjesztve vizsgálódásunkat a 2010 előtt beszerzett dokumentumokra, változatlanul a 

nyelvkönyvek iránt a legnagyobb az érdeklődés. Nem meglepő módon a leggyakrabban 

kölcsönzött olasz irodalmi mű Umberto Eco klasszikusa, A rózsa neve; az élmezőnyben 

találjuk az irodalmi kánon legismertebb szerzőit: Dino Buzzatit (La famosa invasione degli 

Orsi in Sicilia), Luigi Pirandellót (Il fu Mattia Pascal), Italo Calvinót (Se una notte d'inverno 

un viaggiatore). A kortárs nemzedék szerzői közül Baricco Selyem c. regényével találkozunk, 

Federico Moccia Tre metri sopra il cielo c. művének népszerűségére pedig feltehetőleg az 

azonos címmel forgatott film is hatással lehetett. A női szerzőket Dacia Maraini képviseli 

Buio c. elbeszéléskötetével.  Alberto Moravia Storie della preistoria c. kötete és Camilleri Gli 

arancini di Montalbano címen kiadott elbeszélései is a sokat kölcsönzött művek közt 

szerepelnek. A 20. század elejének irodalmát Italo Svevo híres regénye, a Zeno tudata 

képviseli. A klasszikusok közül természetesen nem maradhat ki az olasz irodalom atyja, 

Dante: Isteni színjátékát legszívesebben Babits magyar fordításában forgatják olvasóink.  

A teljesség igénye nélkül közölt lista alapján úgy tűnik, olvasóink (a nyelvtanulást segítő 

dokumentumok után) a magyar fordításokból is ismert kortárs szerzőket, az olasz irodalmi 

kánon nagyjait, az olasz szakon kötelező olvasmánynak számító műveket kölcsönzik 

leginkább. Az új dokumentumok beszerzését a szűkös források is a legismertebb szerzők 

alapvető fontosságú irodalmi műveire korlátozzák, kevés lehetőség van kitekintésre, a 

mellékgyűjtőkörbe tartozó témák feltárására, aktuális szakirodalom beszerzésére.  

Az OIK feladatának tekinti a széleskörű használói igények kiszolgálását. Potenciális 

használóink a humán szféra szakemberei: oktatók, kutatók, fordítók, nyelvtanárok és 

nyelvtanulók, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és tágabb értelemben bárki, aki a 

gyűjtemény iránt érdeklődik. A tervszerű állománygyarapítást ellehetetlenítő tényezők 

azonban az adott nyelvet beszélők közül legtöbbek által használt, legáltalánosabb, 

legalapvetőbb művekre korlátozzák beszerzési lehetőségeinket, és épp a gyűjtőkörünkbe 

tartozó tudományterület kutatóinak speciális (szak)irodalmi igényei szorulnak háttérbe. A 

gyűjteményszervező könyvtáros feladata marad, hogy a rendelkezésre álló források optimális 

felhasználásával, a minőségelvű szemléletet alkalmazva próbálja minél teljesebben kielégíteni 

az aktuális használói igényeket, mindeközben ragaszkodva a gyűjtőköri szabályzatban 

lefektetett elvekhez, melyek garantálják, hogy az intézmény szakkönyvtárként el tudja látni az 

országos könyvtári rendszerben vállalt speciális feladatait. 
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Molnár Anikó 

Az OIK portugál nyelvű gyűjteménye 
 

Az OIK portugál nyelvű anyagának rendkívüli sokszínűsége több kontinens kultúráját, 
irodalmát öleli fel Brazíliától Angoláig. Az utóbbi években jelentős könyvadományokkal gyarapodott a 
portugál nyelvű gyűjtemény, különös tekintettel a Brazil Nagykövetség 2010-es felajánlására, mely 
kétszáznál is több értékes dokumentummal gazdagította könyvtárunkat. Ez az anyag már önmagában 
is sok értéket rejt, de szeretnék a régebben beszerzett gyűjteményrészről is áttekintést adni. 

 
Az OIK korábbi évkönyveiben többször is szó esett már a spanyol nyelvű gyűjteményről, de 

ibér testvéréről, a portugálról még nem. Eljött az ideje, hogy bemutassuk a portugál nyelvű 

anyagunkat is, természetesen nem a teljesség igényével, inkább a figyelemfelkeltés 

szándékával, hiszen ez a gyűjtemény is nagyon gazdag anyag a korábbi évek átgondolt, 

szisztematikus gyarapításának (és több adományozó nagylelkűségének) köszönhetően. 

Az elmúlt öt évben portugál nyelvű dokumentumaink száma csaknem megkétszereződött, ma 

már közel 1500 tételről beszélhetünk. Ebben a jelentős gyarapodásban a szerencse is közre 

játszott, hiszen több mint 500 – nem is akármilyen - könyvet kaptunk ajándékba.  

2010-ben Brazília nagykövete ajánlotta fel azokat a dokumentumokat, amelyeket előzőleg a 

Könyvfesztiválon kiállítottak. 2012 is igen szerencsés év volt: előbb a Camões Intézet kereste 

meg az OIK-ot, duplumaikat ajánlották fel nekünk és látogatást is tettek könyvtárunkban, 

melynek következtében szoros együttműködés kezdődött a két intézmény között. Az év 

második felében a Corvinus Egyetem könyvtára küldött egy több száz tételt tartalmazó listát, 

amelyből válogathattunk. Ez a rendkívüli anyag – egy nyugdíjba vonuló portugál tanár 

ajándéka – főként a klasszikus portugál és brazil irodalom terén jelentett hiánypótlást. 

Mindezek után lehetőség nyílt egy nagyobb könyvrendelésre is, amellyel a kortárs irodalom 

beszerzésében is előre léphettünk, és az olvasói igényeket szem előtt tartva számos DVD-t is 

vásárolhattunk, így kiemelkedő filmművészeti alkotásokkal válhatott teljesebbé 

gyűjteményünk.  

Az OIK portugál nyelvű anyagának nagy részét – a könyvtár gyűjtőkörének megfelelően - 

szépirodalmi művek alkotják. A galaico-portugál költészettől a legifjabb, elsőkönyves írókig 

hosszú a lista, hely hiányában most csak említsünk meg néhány klasszikus szerzőt. 

A XV. századi portugál költők még gyakran írtak spanyolul is, mint Gil Vicente, a 

portugál dráma megteremtője, a reneszánsz színház és költészet egyik legnagyobb alakja. 

Összes művei hat kötetben olvashatók. 

A luzitánok nyelvét sokszor Luís de Camões nyelveként is emlegetik. Főműve, Os Lusíadas 

(1.), a portugál felfedezésekről szóló eposz, amely már 1865-ben magyarul is megjelent 
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Greguss Gyula fordításában. A felfedezések korának másik nagy írója és krónikása Fernão 

Mendes Pinto, akinek – 21 éven át tartó ázsiai utazásairól szóló Peregrinação (2.) című 

könyve rendkívül színes, izgalmas olvasmány.  

A romantika idején alkotott Camilo Castelo Branco – sok-sok műve közül magyarul is 

olvasható a Végzetes szerelem (3.) című regény –, és Almeida Garrett, akinek költeményei 

kétnyelvű kiadásban is hozzáférhetők. 

A realizmust Eça de Queiros neve fémjelzi. A legjelentősebb művének tartott Os Maias (4.) 

című családregényt még nem ültették át magyarra, de egy elbeszéléskötete és több regénye 

magyarul is megjelent.  

A XX. századi portugál szerzők közül a legismertebb Fernando Pessoa, aki rendkívül nagy 

hatást gyakorolt a kortárs költészetre, és saját alkotásai mellett a róla szóló irodalom is 

jelentékeny. A kortársak közül legnagyobb számban a Nobel-díjas José Saramago művei 

(regényei, naplója, drámái, esszéi és úti beszámolói) találhatók meg portugál nyelven, 

amelyek 40 kötetet tesznek ki. A szintén Nobel-díjra jelölt António Lobo Antunes is közel 20 

kötettel képviselteti magát.  

A brazil irodalom nagy klasszikusai is szép számmal szerepelnek a gyűjteményben. A 

nemzeti irodalom a függetlenség kinyilatkoztatása (1825) után kezdett kialakulni, amikor az 

indiánt tették meg a romantikus irodalom egyik főszereplőjévé. A legjobb példa erre a 

regényíró José de Alencar munkássága, akinek legközismertebb műve - O Guarani (5.) -

magyarul is olvasható. 

Machado de Assis a brazil realista irodalom megtestesítője, a portugál nyelvű irodalom egyik 

legnagyobb klasszikusa. A fekete bőrű író kilenc regényéből három már 2010 előtt is 

hozzáférhető volt, az elmúlt években azonban jelentősen gyarapodtak művei a könyvtárban. 

Mário de Andrade az 1920-as években induló modernista mozgalom legfontosabb alakja. 

Macunaíma (6.) című paródiába hajló regényében, szintén egy indián a főszereplő, aki – a 

városiasodó Brazília jellegzetes alakjaként – São Paolóba igyekszik. A modernizmus második 

korszakában alkotó Graciliano Ramos Vidas secas (7.) hősei is a nagyvárosba szeretnének 

eljutni, ők – mint oly sok brazil regény hősei - a szárazság elől menekülnek.  

João Guimarães Rosá-nak a Brazília északi részén elterülő Sertão vidékén játszódik 

legjelentősebb műve, a Grande sertão: veredas (8.) című regény, amelyben az író a 

modernizmus nyelvteremtő törekvéseit folytatta. 

A Magyarországon is ismert brazil írók közül egynek volt igazán nagy olvasótábora, ő Jorge 

Amado. Bahia államban született, melynek jellegzetes figurái (pl. tengerészek, csavargók) 

vonulnak fel műveiben. Már 19 éves korában megjelent első regénye, de az átütő sikert csak 
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négy évvel később a Jubiabá (9.) hozta meg számára. Költői hangulatú műveiben 

szülőföldjének színes, egzotikus világát mutatta be, megelőzve a latin-amerikai mágikus 

realizmust. Első írói korszakára még az erőteljes társadalomkritika jellemző, később iróniába, 

bővérű humorba csomagolta kritikáját. Alkotói pályáján a fordulat az 1950-es években 

következett be, amikor a megenyhült politikai helyzetnek köszönhetően visszatérhetett 

Brazíliába. 1958-ban látott napvilágot Gabriela Cravo e Canela (10.) című regénye, 

meghozva neki a világsikert. Amado következő művészi korszakának jelentősebb regényei is 

sorra megjelentek Magyarországon, de népszerűsége a rendszerváltás után nálunk kicsit 

visszaesett, míg külföldön továbbra is igazi bestseller írónak számított.  

Szintén Bahia államból származik João Ubaldo Ribeiro, a másik híres Camões-díjas honfitárs. 

Sajnos, csak egy regénye jelent meg magyarul a Getúlio őrmester (11.), amelyet – akárcsak 

Amado számos művét - meg is filmesítettek. 

A portugál-afrikai gyűjteményünk szintén jelentős. Kísérő könyvkiállításként bőven 

válogathattunk ebből a mintegy százkötetes anyagból, amikor 2012-ben könyvtárunkban 

mutattuk be az Álomvadászok című antológiát, amely portugál-afrikai elbeszéléseket közölt. 

Az OIK már a ’70-es évektől kezdődően gyarapította állományát az angolai irodalom 

kiemelkedő alkotásaival. Ezeket a műveket az ország függetlenné válása után, az 1975-ben 

alapított Angolai Írók Egyesülete adta ki. A ’90-es évektől Mozambik és a Zöld-foki szigetek 

irodalma is gazdagította könyvtárunk állományát.  

Lássuk milyen fontos művekkel egészült ki az OIK portugál nyelvű gyűjteménye az elmúlt 

években. A 2010. évi ajándékból elsősorban két intézmény (Academia Brasileira de Letras, 

valamint Fundação Biblioteca Nacional) kiadványait érdemes kiemelni. 

A Brazil Szépirodalmi Akadémiát Machado de Assis – a már említett mulatt író – alapította 

1897-ben, ő volt első elnöke is, így érthető, hogy számos róla szóló és általa írt mű szerepelt a 

felajánlott könyvek között. Elbeszéléskötete, levelezése és a fiatalok számára válogatott 

írások mellett egyik legnépszerűbb regényével is gazdagodott a portugál anyag: a Dom 

Casmurro (12.) – mint a realista író sok más írása is – a féltékenység témáját járja körül. 

Másik híres akadémiai tag volt Euclides da Cunha, a fentiekben még nem említett klasszikus 

szerző, akinek főműve, az Os Sertões (13.) című dokumentumregény már több kiadásban is 

megtalálható volt a gyűjteményben, de 2010-ben kevésbé ismert írásai és róla szóló művek is 

a könyvtárunkba kerültek. 

Aluzio Azevedo naturalista regénye a Hangyaboly (14.) korábban csak magyarul volt meg 

(már a ’40-es években lefordították), most már eredeti nyelven - O cortiço (15.)  - is elérhető 

az OIK-ban. A gazdag ajándékból a szépirodalom mellett még sok más alkotás is kiemelhető: 
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irodalomkritikai és nyelvészeti művek (frazeológiai és etimológiai tanulmányok), de szép 

számmal találunk az adományban művészeti és honismeretei könyveket, albumokat is. 

A Camões Intézet által felajánlott dokumentumok a kortárs portugál regények (pl. a Budapesti 

Könyvfesztiválon részt vevő elsőkönyves írók), valamint a nagy klasszikusok terén jelentettek 

előrelépést. Egy folyóiratból is kaptunk tematikus számokat, amelyek a sokszínű luzitán 

világról – a volt gyarmatok irodalmáról, kultúrájáról – rendkívül jó áttekintést adnak.  

A Corvinus Egyetem ajándékkönyvei elsősorban a portugáliai irodalomról adnak átfogó 

keresztmetszetet. A különlegességek között szerepelt az Orpheu (16.)  című híres folyóirat két 

fakszimile száma. Az 1915-ben kiadott irodalmi lap – amelyet Fernando Pessoa alapított 

néhány költőtársával – jelentősége a Nyugatéhoz mérhető, jóllehet harmadik számát már nem 

tudták nyomdába küldeni. Pessoa talán legismertebb alteregója (Álvaro de Campos) 

mutatkozott be a futurista szellemű, polgárpukkasztó folyóiratban.  

Másik érdekesség az első jelentős brazil író, a XVII. században élt jezsuita misszionárius 

António Vieira szónoklatai: Sermões. (17.). Vieira, aki hatévesen került Brazíliába, barokk 

prózájával nagy hatást gyakorolt a portugál és a brazil irodalomra. Mindkét nemzet magáénak 

vallja, hiszen gyakran visszatért szülőföldjére is.1 

Amikor 2013-ban lehetőség nyílt könyvrendelésre, a kortárs írók művei mellett DVD-ket is 

vásároltunk. A legnevesebb portugál filmrendezőtől, Manoel de Oliveirá-tól megvettük azt az 

alkotást is, mely a jezsuita prédikátor életéről szól: Palavra e Utopia (18.). Oliveira filmjeiben 

gyakran dolgozott fel irodalmi alapanyagot is, olyan klasszikus írókhoz fordult, mint például 

Eça de Queiros. Ugyanakkor erősen kötődött szülővárosához, Portóhoz, akárcsak Agustina 

Bessa-Luis, akinek több regényét is megfilmesítette. A portói születésű írónő munkásságát 

2005-ben Camões-díjjal jutalmazták. 

Gyűjteményünk gyarapításakor a kortárs írók műveinek vásárlásánál segítséget jelentenek az 

irodalmi díjak; ezek közül a legfontosabb az 1989-ben alapított Camões-díj, amelyet első 

évben a hosszú ideje elszigeteltségben élő portugál író, Miguel Torga kapott meg. Azóta a 

díjazottak listájához számos brazil író és öt afrikai szerző is csatlakozott. Az egyik 

legismertebb a mozambiki Mia Couto, a latin-amerikai mágikus realizmus afrikai változatát 

képviseli2. Tőle – és más afrikai íróktól is  – sikerült újabb köteteket beszerezni. 

A portugál irodalomról, kultúráról és identitástudatról beszélve megkerülhetetlen téma a 

nemzeti zene: a fado. A filmek rendelésénél ezt is szem előtt tartottuk, és megvásároltuk a 

                                                 
1 Dicionário temático da Lusofonia. Lisboa : Texto Editores, 2005. p. 37. 

2 Álomvadászok : Portugál-afrikai elbeszélések. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2012. p. 144.  
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híres spanyol rendező, Carlos Saura Fados (19.) című alkotását is, mely bemutatja e zenei 

műfaj történetét és legkiemelkedőbb képviselőit. Ha valaki a zenén keresztül szeretne eljutni a 

portugál lélekhez és kultúrához, Zeneműtárunkban is bőven talál anyagot (CD-ket, DVD-ket, 

könyveket).  

Reményeink szerint a jövőben tovább gazdagíthatjuk ezt az állományrészt, eleget téve a 

portugál nyelv iránti növekvő érdeklődésnek. 
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Sturcz Júlia 
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár állományának alakulása 2012–2014 

között, a gyarapodás és selejtezés tükrében 
 
Cikkemben az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) állományának alakulásáról   igyekszem képet 
nyújtani a 2012-2014 közötti időszakra kivetítve, a csoportos leltár és statisztikák alapján, ez 
alkalommal mellőzve a folyóirat- és zeneműtári állományt. Bemutatom, hogy típus és nyelv szerint 
milyen dokumentumok kerültek az állományba, valamint az apasztás szempontjait, a selejtezés egyre 
növekvő ütemét, és annak okát. Kitérek a Könyvmenhely szolgáltatásra is, amelyen keresztül sok 
értékes dokumentummal gyarapodott a könyvtár gyűjteménye.  

 

Az állomány gyarapodása 
Az elmúlt három évben az állomány alakulását jelentősen befolyásolta a dokumentumvásárlásra 

fordítható - korábban rendszeres - éves keret hiánya. Új dokumentumok beszerzésére a Nemzetiségi 

Dokumentumellátás keretén belül biztosított forrás, az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) 

működtetését szolgáló támogatás, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) könyvtártámogatási programja és 

kötelespéldányok válogatása, valamint a Márai 2 program révén nyílt lehetőség.   

2012-ben a Nemzeti Kulturális Alap egyedi pályázatán — amelynek címe  Az élethosszig tartó 

tanulás jegyében Nyelv-tudás-műveltség volt —  3 millió forintnyi összeget nyert az intézmény, 

mellyel összeállított listák alapján a Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozó Osztály közel 500 

dokumentumot szerzett be. Az új dokumentumok főleg szépirodalmi alkotások, irodalomtudománnyal 

kapcsolatos könyvek, nyelvkönyvek, könnyített olvasmányok, filmek voltak.1 2012-ben még a 

Nemzetiségi Dokumentumellátás keretéből, a Márai 2 programból és az ODR keretből is tudta a 

könyvtár gyűjteményét fejleszteni. 2013-ban és 2014-ben a Nemzetiségi Dokumentumellátás kerete 

mellett ODR keretből, kis mértékben az olvasók által az OIK-nak felajánlott személyi jövedelemadó 

1%-ából, a Márai programból, valamint 2014-ben „Egyéb maradványkeretből” (OIK egyéb 

vásárlásaiból megmaradt pénzösszeg) is sikerült új dokumentumokat vásárolni. 2014-ben az NKA 

Könyvtártámogatási Program keretében 218 darab dokumentumot kapott az intézmény közel 700.000 

forint értékben.  

 

1. táblázat 

A keretekből vásárolt dokumentumok 2012-2014 között 

 2012 2013 2014 

Vásárlási keretek db Ft db Ft db Ft 

Márai program 550 1.344.783 61 128.666 278 717.185 

                                                 
1  Kávészünet – Az Országos Idegennyelvű Könyvtár blogja: Újdonságaink 

http://blog.oik.hu/?m=201302&paged=3 (Letöltés: 2015. november 25.) 
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ODR  110 310.129 146 322.687 51 360.105 

Nemzetiségi keret 711 1.996.588 484 1.447.480 427 1.262.383 

Nemzeti Kulturális 

Alap  

478 2.010.900 0 0 218 671.265 

SZJA 1%  0 0 34 68.309 12 33.690 

Egyéb 

maradványkeret 

0 0 0 0 218 574.831 

Összesen 1849 5.662.400 725 1.967.142 1204 3.619.459 

 

Mind a három vizsgált évben nagyjából hasonló mennyiségben, közel 4000-4500 darab 

dokumentum érkezett be az intézménybe vásárlás, ajándékozás, kötelespéldányok és csere útján.  

 

2. táblázat 
Az állomány gyarapodása dokumentumtípusok szerint 2012–2014 között (db) 
 
Dokumentum  2012  2013  2014  Összesen  
Könyv 3997 3740 3775 11512 
Könyv melléklet 0 0 5 5 
CD-melléklet 197 179 264 640 
CD önálló 108 118 160 386 
CD-ROM melléklet 11 43 20 74 
CD-ROM önálló 0 5 21 26 
DVD-melléklet 8 3 53 64 
DVD önálló 48 183 96 327 
DVD-ROM melléklet 1 2 11 14 
DVD-ROM önálló 0 2 15 17 
Video CD 0 0 2 2 
Magnókazetta-melléklet 11 0 0 11 
Hanglemez 0 5 0 5 

Összesen 4381 4280 4422 13083 

 
Könyvmenhely 

2012-ben a könyvtár létrehozta a Könyvmenhely szolgáltatást, melynek révén az olvasók felajánlhatják 

könyveiket az intézménynek. 2012. július 9-e óta – amikor is az OIK honlapján felhívtuk az 

érdeklődők figyelmét a Könyvmenhely akcióra – nagyobb mennyiségben érkeznek be 

könyvadományok az intézménybe. A felajánlott könyvekből a nyelvi referensek kiválogatják a 

gyűjtőkörbe illő, jobb állapotúakat, a feleslegeseket pedig a Filléres könyvvásár keretén belül 

könyvespolcokra kitéve felkínálják megvásárlásra. Így lehetőség van a meglévő, elhasználódott 

példányok kicserélésére és eddig hiányzó, régebbi kiadványok pótlására. Az eladásból származó 

bevételt pedig gyűjteményfejlesztésre fordítjuk. A Könyvmenhely jól működik, általa értékes 

könyvekkel gazdagodik az állomány. 2012-ben 2534 darab dokumentumot kaptunk a 



 82

Könyvmenhelyre, könyv, kotta, dvd, hanglemez, cd formájában. 2013-ban ez a szám 2644-re, 2015-

ben pedig 2860-ra emelkedett. Voltak magánszemélyek az elmúlt három évben, akik egyszerre több 

mint 100 darab könyvet ajándékoztak a Könyvmenhelynek, amiért ez úton is köszönetünket fejezzük 

ki. 

 

Értékesebb könyvadományok 2012-2014 között 

Voltak más értékesebb adományok is a tárgyidőszakban. 2012-ben a Macedón Nagykövetségtől 230 

darab könyvet kaptunk, amelyből 119 angol, 105 macedón, 2 albán és 4 török nyelvű  volt, 357.000 

forint értékben. Ugyanebben az évben portugál nyelvű könyveket kaptunk a Corvinus Egyetem 

Központi Könyvtárától, szám szerint 87 darabot, 103.800 forint értékben.   

2013-ban az Andrew Nürnberg Ügynökség ajánlott fel a könyvtárnak 77 darab angol nyelvű könyvet 

75.200 forint értékben, szépirodalmi műfajban. Ebben az évben is kaptunk portugál nyelvű könyveket 

a Corvinus Egyetemtől, 64 darabot 89.100 forint értékben, főleg szépirodalom, irodalomtudomány és 

életrajz / történelem témakörökben. A Pro Helvetia Kiadó és Kulturális Alapítvány támogatásával 12 

francia könyvet kaptunk 60.993 forint értékben, melyből 11 szépirodalmi és 1 irodalomtudomány 

témájú volt, valamint 50 darab német nyelvű könyvet 253.659 forint értékben, melyből 46 a 

szépirodalom és 4 az irodalomtudomány szakcsoportba tartozott. Szintén 2013-ban a Széchenyi István 

Városi Könyvtár 131 darab német nyelvű könyvet adományozott, 65.500 forint értékben, melynek 

jelentős része szépirodalom volt. Ugyanekkor hagyta a könyvtárra Szőke György szlavista filológus a 

könyvtárát, melyből 120 orosz, 1 olasz és 2 darab magyar nyelvű könyvet vettünk állományba 

összesen 355.800 forint értékben, mely főleg szépirodalom, irodalomtudomány és nyelvészet 

témakörbe tartozott.  

2014-ben a budapesti Francia Intézettől 383 darab francia dokumentumot kaptunk közel 520.000  

forint értékben. Témakör szerint szinte az összes szakcsoport képviselve volt, de leginkább a 

szépirodalom, mely 347 darab könyvet tett ki. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolától 62 

darab spanyol, német és francia nyelvű könyvet kaptunk, 45.700 forint értékben. Ezekből 51 darab a 

szépirodalom, és 11 darab az irodalomtudomány szakcsoportba tartozott.   

 

Kínai sarok 

2014-ben a Kínai Köztársaság a Konfuciusz Intézet közreműködésével 453 db (300 cím) új, kínai 

könyvet, nyelvkönyvet és audiovizuális dokumentumot ajándékozott a könyvtárnak, hogy segítséget 

nyújtson az érdeklődőknek a kínai kultúra és nyelv elsajátításában. A dokumentumok mellé pénzkeret 

is járt, melyből új számítógéppel, új polcokkal és bútorokkal szereltük fel a nyelvstúdiót, ahol helyet 

kapott a Kínai sarok.2 

                                                 
2  Kínai sarok 

https://www.oik.hu/web/guest/kinai-sarok (Letöltés: 2015. november 25.) 
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Nemzetközi csere 

Az OIK a Lengyel Nemzeti Könyvtárral hosszú idő óta folyamatos partnerkapcsolatot ápol, és csere 

útján értékes lengyel nyelvű dokumentumok kerülnek állományunkba évről évre.  Viszonzásul — 

anyagi lehetőségeink függvényében — a lengyel irodalom magyar fordításait, lengyel vonatkozású 

aprónyomtatványokat, a magyarországi lengyel nemzetiség kiadványait küldjük. Havonta 

továbbítanak egy listát az OIK-nak és a többi partnerkönyvtárnak a fölöspéldányokról, amiből 

válogathatunk. Elsősorban lengyel irodalom szerepel a listákon, esetenként pedig magyar irodalom 

lengyel fordításban, mint például Az ember tragédiája (Tragedia człowieka). Előfordult, hogy a 

Lengyel Nemzeti Könyvtár kérésünkre vásárolt új, lengyel nyelvkönyveket, valamint újonnan 

megjelent köteteket is, többek között Olga Tokarczuk és Wisława Szymborska műveit.  

 

Az állomány nyelvi megoszlása 

A nyelvek vizsgálatánál csak a nagyobb világnyelveket és a magyart elemzem, mert ezeknél 

tapasztalható nagyobb arányú növekedés. Természetesen sokkal több nyelven kerültek dokumentumok 

az állományba, többek között szláv és északi nyelveken. 2012-ben a fordítótól kaptuk ajándékba 

Kosztolányi Dezső novelláskötetét udmurt nyelven, valamint izlandi, és 2014-ben három darab tibeti 

könyvet is kapott a könyvtár. 2013-ban a közel 400.000 dokumentum 148 nyelven állt a használók 

rendelkezésére.3 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár jelentős – közel 63.000 dokumentumból álló -  magyar 

nyelvű gyűjteménnyel rendelkezik. A korábbi évekhez hasonlóan, a 2012-2014-es időszakban 

is a magyar nyelvű gyűjteményrész növekedett leginkább; ez az összes gyarapodás 43,6%-át 

tette ki. A tárgy időszakban a német gyűjteményrész 18%-kal, míg az angol 17,3%-kal 

gazdagodott. Ezt követi a francia nyelvterület 10,3%-kal, az orosz  3,9%-kal, a spanyol 3,7 %-

kal, az olasz 2,9%-kal. 

 
4. táblázat – pontatlan számozás 
A beérkezett dokumentumok megoszlása 2012–2014 
 

 2012 2013 2014 Összesen 
Angol 575 652 588 1815 
Német 662 627 604 1893 
Francia 211 389 481 1081 
Olasz 146 78 86 310 
Spanyol 152 175 63 390 
Orosz 190 160 67 417 
Magyar 1640 1310 1629 4579 
Összesen 3576 3391 3518 10485 
                                                 
3 Papp Annamária: Idegennyelvű gyűjtemény — értékek és kihívások. In: Tudományos és 

Műszaki Tájékoztatás 60. (2013) 9., p. 379. 
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A gyűjtemény apasztása 
Az értékes gyűjtemény kialakításához elengedhetetlen a rendszeres selejtezés, az állomány folyamatos 

karbantartása. Az 1990-es években történt egy nagyobb állományapasztás, ami profiltisztítás volt. 

Pontosabban ez a gyűjtőkörbe nem illő könyvek kivonását jelentette.  1999–2002 között az orosz 

nyelvű gyűjteményrészben jelentős selejtezés zajlott. Az orosz nyelvű anyag 99-ben a könyvtár 

állományának egyharmadát tette ki,4 így a selejtezés után a gyűjtemény nyelvi megoszlása 

nagymértékben megváltozott. Mivel 2012-től egyre szűkösebb lett a raktári férőhely az új 

dokumentumok számára, az intézményvezetés elrendelte a tervszerű állományapasztás felgyorsítását. 

Jóllehet az OIK-nak van külső raktára is - a Molnár utca 10/a és 10/b-ben -, de már ez is kevésnek 

bizonyult. A gyors tempójú selejtezésnek köszönhetően – melynek során évente egyre több 

dokumentum lett kivonva – hamarosan tömöríteni lehet a raktári anyagot, és így növelni a férőhelyek 

nagyságát.   

A 2012. évhez képest 2013-ban háromszorosára, majd 2014-ben több mint négyszeresére nőtt a kivont 

dokumentumok száma. Főleg könyvdokumentumokat vontak ki, de egyre növekvő számban kazetták, 

videokazetták, is selejtezésre kerültek. A referensek elsősorban a több példányban meglévő 

dokumentumokat és az elrongálódott, tartalmilag elavult vagy profilidegen könyveket selejtezték. 5 

 
5. táblázat - pontatlan számozás 
Az állomány apasztása 2012–2014 között dokumentumtípusok szerint (db) 

 
 2012 2013 2014 
Könyv 2145 6496 8231 
Nem zenei CD-audio 3 10 10 
Kazetta 29 153 838 
VHS 0 41 434 
Floppy 0 0 2 
Nem zenei DVD 1 0 2 
Nem zenei 
elektronikus dok. 

1 7 13 

Összesen 2179 6707 9530 
 

Összefoglaló 
Összegzésként elmondható, hogy mivel éves szinten nem áll rendelkezésre tervszerű 

állománygyarapításra fordítható keret, a gyűjteményt más alternatív módokon fejlesztjük, 

például a Könyvmenhely működtetésével.  Sajnos azonban ez az akció a tervszerű 

                                                 
4 Madarász Katalin: Minek nevezzelek? Állományellenőrzés, sőt, mi több… 1999-2003. In: Az 

Országos Idegennyelvű Könyvtár Évkönyve. Szerk.: Sóron Ildikó, Takács Anna. Budapest: 

Országos Idegennyelvű Könyvtár, 2004.  p. 31. 

5  Az Országos Idegennyelvű Könyvtár dokumentum selejtezési irányelvei. Budapest, 2012 
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állománygyarapítást, a legújabb kiadványok beszerzését nem helyettesíti, ehhez rendszeres és 

folyamatos pénzkeretre lenne szükség.6  

Az állomány szépen gyarapodott értékes dokumentumokkal 2012 és 2014 között, 

ugyanakkor a feleslegessé váltakat továbbra is folyamatosan selejtezzük. A gyűjtemény 

színvonalát a könyvtár igyekszik fenntartani, s általa értéket közvetíteni. 
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ORSZÁGOS SZINTŰ NEMZETISÉGI ÉS KISEBBSÉGI 

FELADATKÖR 
 

Pancsosz Alexandra 
Nemzetiség, anyanyelv, műveltség - A nemzetiségi dokumentum-ellátás 

múltja és jelene 
 

A nemzetiségi dokumentum-ellátás az Országos Idegennyelvű Könyvtár és jogelődje - az Állami Gorkij 
Könyvtár - nevéhez kötődő, több évtized óta működő szolgáltatás, mely az egész országra kiterjed. A 
cikkben a nemzetiségi dokumentum-ellátás történetének rövid áttekintése után a jelenlegi helyzet 
ismertetésére kerül sor, kiemelve az Országos Idegennyelvű Könyvtárnak, mint nemzetiségi 
koordinációs központnak a szerepét.  
 

A nemzetiségi dokumentum-ellátás története 
A magyarországi nemzetiségek állami szintű könyvtári ellátása az 1970-es években kezdődött 

és csak a „történelmi” vagy más kifejezéssel a „makronemzetiségekre” (német, szlovák, 

román, délszláv) terjedt ki. 

 

Magyarország hivatalosan elismert nemzetiségei 

 

Év Német Szlovák Szerb Horvát SzlovénRomán Cigány Bolgár Görög Lengyel Örmény Ruszin  Ukrán  

1970 35 594 21 176 12 235 14 609 4 205 8 640 325 000 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1980 31 231 16 054 n.a. 20 030 7 139 n.a. 380 000 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1990 30 824 10 459 2 905 13 570 1 930 10 740 142 683 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2001 62 233 17 692 3 816 15 620 3 040 7 995 190 046 1358 2509 2962 620 1098 5070
2011 185 696 35 208 10 038 26 774 2 820 35 641 315 583 6272 4642 7001 3571 3882 7396

Népszámlálási adatok 1970-2011 (Forrás: KSH adatok alapján saját készítésű 

táblázat) 

 

1969-1970 folyamán az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központja felmérést 

készített a hazai nemzetiségek könyvtári helyzetéről. Ezután került sor a Művelődési 

Minisztérium által megfogalmazott „Irányelvek a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátásának 

továbbfejlesztésére" című dokumentum kiadására 1972-ben.1 A minisztérium 1973 

januárjában határozatot hozott a nemzetiségi közművelődés továbbfejlesztésének feladatairól. 

Előírták, hogy a lakóhelyi könyvtárak mellett, azok támogatására a megyei, ill. esetenként 

városi könyvtárak keretében olyan hálózati bázisok épüljenek ki, amelyek egy megyében - 

vagy annak határain túl - felelősek a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátásának 

                                                 
1 Állami Gorkij Könyvtár: Jelentés a nemzetiségi báziskönyvtárak szakfelügyeleti vizsgálatáról. 1985. 
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megszervezéséért. Így épült ki a 16 báziskönyvtárból és 450 könyvtári egységből álló hálózat. 

A dokumentum azt javasolta, hogy a báziskönyvtárak egyrészt az állomány kiépítésére, 

másrészt a módszertani gondozás megindítására figyeljenek. A gyűjteményfejlesztés úgy 

történjen, hogy kielégítse a nemzetiségi lakosság magasabb szintű igényeit, illetve letétek 

útján képes legyen bővíteni a helyi könyvtárak nemzetiségi nyelvű állományát. 

Módszertanilag a báziskönyvtárak szervezzék meg - az állománygyarapítás irányítása mellett 

- a letéti ellátást, a továbbképzést és a dokumentumok népszerűsítését.2 

Az Állami Gorkij Könyvtár (ÁGK) már az 1970-es évek elején gyűjtötte a szomszédos 

országok irodalmát, mellyel alapot teremtett a későbbi nemzetiségi gyűjteménynek. Ezzel 

összefüggően, a gyarapítás megkönnyítése céljából, felmerült a szomszédos országok és a 

könyvtár közötti személyes kapcsolatok kiépítésének igénye. 3, 4 

1973-ban a könyvtár tevékenységi köre új feladatokkal bővült: egyrészt a magyarországi 

nemzetiségek báziskönyvtárai részére az állománygyarapítás terén folyamatos módszertani 

segítségnyújtást kellett nyújtani, másrészt a nemzetiségek írásbeli dokumentumainak 

gyűjtésével kapcsolatos szaktanácsadást biztosítani és központi nyilvántartást kellett 

létrehozni katalógus formájában. 5 

Ahogy Juhász Jenő, az OIK korábbi főigazgatója írja, „az országos szintű jogi szabályozás 

már akkor is a közművelődési könyvtári hálózat keretei között írta elő a kisebbségek 

könyvtári ellátását úgy, hogy az országos szintű feladatok megfogalmazása mellett a 

középszintű könyvtári ellátásban résztvevő báziskönyvtáraknak és fenntartóiknak a teendőit is 

kijelölte, valamint ajánlásokat tartalmazott a helyi közművelődési könyvtári egységek és a 

fenntartó tanácsok részére is. A középszintű ellátás elsősorban a megyehatárokhoz igazodott, 

de tulajdonképpen regionális ellátásra törekedett, és azt valósította meg úgy, hogy a 

megyehatárokon túlra jelölte ki a báziskönyvtárak feladatait. Ezek többségben megyei 

                                                 
2 Nemes Erzsébet: A könyvtár szerepe a kisebbségi sorsban élők identitásának megőrzésében. In: 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 9. (1999) 8., p. 27. 

3 Sándor László: Az 1970. évi nemzetközi kapcsolatok értékelése (114/1971). Állami Gorkij Könyvtár, 

1971. Bíró Vera főosztályvezetőnek (MM Közművelődési Főosztály) 

4 Sándor László: 1972-től érvényes kulturális munkatervek előkészítése (272/1971). 1972. Sárdi Lajos 

főosztályvezető helyettesnek (MM Közművelődési Főosztály) 

5 Sándor László: [Feljegyzés] (688/1973). MM Pénzügyi és Ellenőrzési Főosztályának. Állami Gorkij 

Könyvtár, 1973. 

6 Juhász Jenő: A magyarországi kisebbségek könyvtári ellátásáról. In: Könyvtári Figyelő 11. (2002) 4., p. 

15-18. 
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könyvtárak voltak, de járási, városi könyvtárak (Sopron, Mohács, Baja, Gyula), sőt – 

Tótkomlós esetében – községi könyvtár is kapott ilyen megbízást. A szakszervezeti 

közművelődési könyvtárak szervezett keretek között nem, az iskolai könyvtárak pedig csak 

akkor vettek részt a kisebbségek ellátásában, ha ún. kettős funkciót (iskolai–közművelődési) 

töltöttek be ott, ahol kisebbségek éltek.“ 6  

A nemzetiségi dokumentumok beszerzését megelőzően a megjelent dokumentumokról 

előzetesen tájékozódni kellett, ami az akkori internet nélküli világban nagy szervezést 

igényelt. A koordinációs központként kijelölt ÁGK igyekezett feladatának megfelelni és 

előzetes piackutatást végezni a nemzetiségek anyaországaiban fellelhető irodalom beszerzése 

érdekében. A kiadói könyvjegyzékek sokszor esetlegesen, illetve késve érkeztek, ezért a 

könyvtár vezetése engedélyezte a nemzetiségi referensek számára, hogy bizonyos 

időközönként kiutazzanak az adott országba tájékozódás, kapcsolattartás céljából. A 

nemzetiségi báziskönyvtárak részére történő könyvbeszerzés a Könyvellátó Vállalat 

közreműködésével történt. Az ÁGK címjegyzékeket állított össze a nemzetiségi nyelvek 

irodalmából. 

1978-ban az Állami Gorkij Könyvtár hivatalosan megkapta a koordinációs központ 

feladatkört a nemzetiségi alapkönyvtárakra 

vonatkozóan.  

Ezt követően az ÁGK jelentősége a 

nemzetiségi dokumentum-ellátás 

folyamatában egyre nőtt. A 

Könyvtártudományi és Módszertani 

Központ (KMK) által 1975-ben elindított 

„Új Könyvek – Nemzetiségek Anyanyelvi 

Irodalma” című állománygyarapítási 

tanácsadó kiadvány szerkesztése 1979-től került hivatalosan az Állami Gorkij Könyvtár 

kezébe. Ettől az évtől új címmel, Nemzetiségi Új könyvek (NÚK) címmel jelent meg a 

kiadvány.  

A NÚK kiadásával kapcsolatban kétoldalú megállapodás aláírására is sor került a 

Könyvértékesítő Vállalat és az ÁGK között. Ennek alapján kimondták, hogy az ÁGK 

támogatást nyújt a Könyvértékesítő Vállalatnak a nemzetiségi területek anyanyelvű 

irodalmának kiválasztásához a szomszédos szocialista országok könyvterméseiből, cím 

szerinti jegyzéket ad a Könyvtárellátónak a behozatalra javasolt könyvekről és a 

példányszámra is javaslatot tesz. A NÚK - nyelvek szerint - négy sorozatban, évi 16 számban 
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jelent meg; közölte az ismertetett kiadványok szakrendi betűrendes raktári szakjelét, a Magyar 

Nemzeti Bibliográfiával egyező címleírását, ETO szakszámait, a könyv ISBN számát, 

tárgyszavakat, a mű annotációját és a könyvtári beszerzésre vonatkozó minősítő jeleket az 

ajánlást illetően. 1979-től évfolyamonként összevont, betűrendes név- és tárgymutató került 

kiadásra. Az egy-egy füzetbe felvehető művek száma a külföldről beérkezett nemzetiségi 

könyvanyagtól függött.  

A nemzetiségi könyvbeszerzést a Könyvértékesítő Vállalat (KÉV) végezte a Kultúra 

Külkereskedelmi Vállalaton keresztül. A beszerzések nyelvenként eltérő képet mutattak. 

Az 1980. év folyamán az ÁGK a megnövekedett feladatok kielégítő ellátására szükségesnek 

látta  egy nemzetiségi ügyekkel foglalkozó osztály létrehozását. A NÚK számára történő 

előszerzeményezési javaslattétel (mely ekkorra már elérte az évi 1000 címet) mellett - a 

Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, illetve a Kulturális Minisztérium Nemzetiségi Osztálya 

felkérésére - a nemzetiségi beszerzéssel foglalkozó munkatársakat rendszeresen küldték 

külföldre könyvbeszerzési céllal. Az utak anyagi fedezetét a minisztérium biztosította. 

Az 1980-ban tudományos könyvtárrá és - a kulturális miniszter 101/1980/M.K.4./KM számú 

utasításával - kutatóhellyé minősített Állami Gorkij Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatát 1980. március 29-én fogadták el, melyben rögzítették a könyvtár feladatait. Az 

eddigiekhez képest új pontként szerepel az országos forrástájékoztató központi ("refferal 

centre") szerepkör ellátása a hazai nemzetiségi kutatás és dokumentáció terén. 7 

A NÚK kiadása a kialakított rendben folytatódott a 80-as években is. A NÚK füzetei mellett 

megjelentek a nemzetiségi kiadványokat népszerűsítő plakátok, szóróanyagok. 

A nemzetiségi könyvellátás rendszerét az egyszerűség, célszerűség és a könnyen kivitelezhető 

megoldások jellemezték. „Nem volt széles látókörű, és nagyvonalú szerzeményezési politikát 

sem tett lehetővé, de arra föltétlenül alkalmas volt, hogy keretében viszonylag olcsón és 

országosan egységes elvek szerint, elfogadható mennyiségű könyvállományt alakíthassanak 

ki.“ 8  

A könyvellátás nehézkes voltára többször panaszkodtak az érintett báziskönyvtárak, főként a 

megyei könyvtárak. Szerettek volna a NÚK-ban ajánlott műveken kívül mást, illetve más 

információhordozón megjelent dokumentumot is vásárolni, akár folyóiratot is, amire a 

központi, állami keretből nem volt lehetőség. Az ÁGK elismerte, hogy valóban jogos a 

                                                 
7 Az Állami Gorkij Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata (240/1980). Állami Gorkij Könyvtár,  

1980. 03. 29. 

8 Lukáts János: Útjelzőkövek és világítótornyok. In: Könyvtári Figyelő 5. (1997) 5., p. 21-30. 
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panasz, hiszen a központi keret kizárólag a Népköztársaság úti, nemzetiségi könyvek 

forgalmazását felvállaló könyvesboltban használható fel. Emellett ahogy az ÁGK akkori 

munkatársa, Baloghné Milánkov Anna írja: „a NÚK-ban ismertetett könyvek csak korlátozott 

példányszámban kaphatók. Előzetes megrendeléseinkkor igen magas példányszámban 

rendelünk, a könyvek azonban gyakran jóval kisebb példányszámban érkeznek be. A másik 

tényező, hogy a kiadók igen sematikus ismertetése alapján rendelünk, amely sok esetben nem 

ad elég tájékoztatást. Így előfordul, hogy olyan könyvből rendelünk keveset, amelynek 

minden könyvtárban ott kellene lennie. Ezt a hibát korrigálná ki az utánrendelés, amelyre 

azonban általában már nem érkezik be a könyv.” 9 

1984-ben Fekete Olga, a Művelődési Minisztérium Nemzetiségi Önálló Osztályának 

munkatársa készített egy anyagot az akkori nemzetiségi könyvellátás helyzetéről. 10 

A tanulmány kiemeli, hogy a központi támogatás önmagában nem elegendő az 

alapkönyvtárak tervezhető ellátására. Eredetileg a központi keretösszeg elég volt a feladatra, 

de később a helyi tanácsok többségében nem építették be költségvetésükbe a nemzetiségi 

könyvtári támogatást. Ezért javasolja a kettős támogatás bevezetését.  

A keretfelosztást az MM Könyvtári Osztálya az ÁGK-val történt egyeztetést követően végzi. 

A dokumentumok négy országból (Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia, NDK) való 

importját a KÉV a Kultúra Külkereskedelmi Vállalaton keresztül intézi. Az igényléstől a 

tényleges behozatalig nagyon hosszú az eltelt idő, aminek következtében tervezhető 

könyvellátásról nem beszélhetünk. Ezt próbálta áthidalni a kiküldött munkatárssal való 

vásároltatás, ami 1981-ig működött. A nehézkes könyvvásárlások következtében az ÁGK 

NÚK kiadványait, melyek a báziskönyvtárak állománygyarapításához hivatottak segítséget 

nyújtani, 4-5 hét alatt kénytelen elkészíteni. Ennek az a következménye, hogy sokszor a 

nemzetiségi könyvek hamarabb kerülnek a könyvesboltba, mint az ajánlók a 

báziskönyvtárakba.  

A terjesztés területén is visszásságok tapasztalhatók. A KÉV Bulcsú utcai könyvesboltja csak 

az összes könyvtár megrendelése után kezdi meg a szállítást, ami mindenképp felülvizsgálatra 

szorul. 1983-ban a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat a nemzetiségi könyvek tekintetében 

próbálkozott bizományosi rendszer kiépítésével, a bizományosokat a nemzetiségi szövetségek 

                                                 
9 Baloghné Milánkov Anna: Válaszlevél Havasi Istvánné igazgatónak. Mogyoróssy János Városi-Járási 

Könyvtár, Gyula (331/1981) Állami Gorkij Könyvtár, 1981. 04. 28. 

10 Fekete Olga: A nemzetiségi nyelvű könyvellátás helyzete. Művelődési Minisztérium Nemzetiségi 

Önálló Osztály, 1984. 06. 25. 
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ajánlásai alapján jelölték ki. A rendszer a németeknél jól, a délszlávoknál közepesen, a 

szlovák és román nemzetiség esetében gyengén működött. Fekete Olga fokozott népszerűsítő 

tevékenységet vár a KÉV „Könyvet postán” című akciójához, illetve javasolja, hogy a 

nemzetiségi szövetségek programjaik során tegyék lehetővé a kiadványok népszerűsítését, 

árusítását.  

A minisztériumi előterjesztést egy hónapon belül az érintettek részvételével tárgyalták. Fekete 

Olga javaslatait elfogadták. Egy ponttal egészült ki a megállapodás: 

„A Kultúra Külkereskedelmi Vállalat folyamatosan gondozza a hazai kiadványok külföldi 

terjesztésének kérdését. […] A nemzetiségi kiadványokat eljuttatja a külföldi magyar 

kulturális intézetek könyvesboltjaiba.” 11 

A nemzetiségi könyvellátás tárgyi és személyi feltételeinek vizsgálata során a jelentés 

megállapította, hogy a megyei könyvtárakban működő báziskönyvtárak esetén mind a 

raktározás, mind a gépkocsi használat megoldott, de a kisebb báziskönyvtáraknál ez koránt 

sincs így. A személyi feltételek esetén hasonló a helyzet: a kisebb helyeken/településeken sok 

a részmunkaidős, nyelvismerettel rendelkező munkatárs és nemzetiségi referens nélküli 

könyvtár.  

Az 1987. év folyamán a KMK-val együttműködve, kidolgozásra került a nemzetiségi 

könyvtári hálózat adatszolgáltatási rendszere, mely összhangban áll az országos könyvtári 

statisztikával. A rendszer legnagyobb hiányossága, hogy - bár az 1985. évi szakfelügyeleti 

jelentés felhívta rá a figyelmet - megmaradt az ajánlás szintjén, nem történt törvényi 

szabályozás a finanszírozást illetően, a csökkenő központi források pedig nem tették lehetővé 

a kielégítő ellátást.  

1990-ben az Állami Gorkij Könyvtár jogutódja az Országos Idegennyelvű Könyvtár lett. 

Törvényileg a nemzetiségek anyanyelvű irodalommal való ellátását az 1991. évi, a helyi 

önkormányzatok egyes feladatait és hatásköreit szabályozó törvény12 fogalmazta meg először. 

Ahogy a 2010. évi ombudsmani jelentés írja: „Kimondja ugyan, hogy a helyi önkormányzat a 

nemzetiségeknek is köteles biztosítani az általános nyilvános könyvtári szolgáltatást, de a 

                                                 
11 Stark Ferenc: A nemzetiségi nyelvű könyvellátás helyzete. Emlékeztető (448/1/1984. 07.20.) 

Művelődési Minisztérium Nemzetiségi Önálló Osztály, 1984. 07. 13. 

12 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről. 1991. 06. 23. 
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feladat ellátására, könyvtár fenntartására csak a főváros és a megyék önkormányzatait 

kötelezte.” 13 

Mind a hazai, mind a külföldi könyvárak jelentős emelkedést mutatnak ebben az időben, ami 

egyre kisebb példányszámú beszerzést tesz lehetővé adott összegre nézve. Megfigyelhető, 

hogy egyre több báziskönyvtár önállóan kezd szerzeményezni, kevésbé igénylik a 

tanácsadást. A Könyvtárellátó Vállalat részéről 1996-ban jó kezdeményezés volt, hogy a 

NÚK füzeteket nem a báziskönyvtáraknak, hanem a települési könyvtáraknak juttatta el, azt 

remélvén, hogy ily módon közvetlenül az érintettekhez fog eljutni az információ. Az internet 

térhódításával és az OIK nemzetiségi adatbázisának, valamint a HunTéka NELLA 

(Nemzetiségi Könyvellátás) moduljának megjelenésével az ajánlófüzetek megjelentetését 

megszüntették.  

A rendszer anyagi vonatkozásait nézve, az 1995. év volt az utolsó a 90-es években, amikor a 

nemzetiségi dokumentum-ellátásra –a korábbi évekhez hasonlóan - összesen 3 millió Ft állt 

rendelkezésre. Az azt követő néhány év a bizonytalanság jegyében telt. 

A nemzetiségi könyvellátást érintő változásokról az Országos Idegennyelvű Könyvtárban 

1999. december 18-án egyeztetést tartottak az érintett felek: az országos kisebbségi 

önkormányzatok képviselői, a megyei könyvtárak vezetői, a FSZEK főigazgatója és a 

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának (NKÖM) munkatársai. Az egyeztetés kapcsán 

egy három főből álló munkacsoportot (Elekes Eduárdné, a Tolna Megyei Könyvtár 

igazgatója, Ramháb Mária, a Katona József Megyei Könyvtár igazgatója, Juhász Jenő, az OIK 

főigazgatója) bíztak meg, hogy készítsen tervezetet, adjon megoldási javaslatokat a 

nemzetiségi könyvellátás megreformálására. A tervezet14 kiemeli a központi finanszírozás 

hiányát, mint alapvető tényezőt, „évenként előre meghatározott, feladatfinanszírozásra 

elkülönített és az inflációval lépést tartó, a dokumentumok árainak növekedését kompenzáló 

összeg”15 szükségességét hangsúlyozza. Összesen 30 millió forintban határozza meg a 

szükséges forrást, a felosztás szempontja pedig az egyes könyvtárak által ellátandó területen 

élő nemzetiségi lakosság létszáma. 

                                                 
13 Kállai Ernő: A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a kisebbségi kulturális 
jogok érvényesülésének vizsgálatáról 2010. [Budapest], 2010. p. 192. 
14 Javaslat a nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári ellátásának rendezésére, korszerűsítésére 

(18/2000). 2000. 01. 06. 

15 I. m. p. 4. 

16 Intézkedési terv az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi könyvtárak ellátását szolgáló 

munkájának beindítására (165/2000.03.07.). Országos Idegennyelvű Könyvtár, 2000. 03. 09. 
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A finanszírozást több forrásból kívánta megoldani: a NKÖM Közgyűjteményi Főosztálya, a 

Nemzeti és Etnikai Ügyek Főosztálya, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (NEKH), az 

országos kisebbségi önkormányzatok, az érintett alapítványok egyaránt vegyenek részt a 

költségek viselésében. Ez az idealisztikus megoldás nyilván nem nyerte el minden érintett 

tetszését.  

A Könyvtári Osztály 2000. február 18-án kérte fel az OIK-ot az intézkedési terv16 

elkészítésére, mely március 9-re el is készült. A ma is több ponton érvényben lévő folyamat itt 

került rögzítésre.  

Az intézkedési terv technikai feltételeként ekkor még az OIK „áruforgalmi program 

megvásárlását” tervezte, mely később megoldódott a HunTéka integrált könyvtári rendszer 

NELLA moduljának bevezetésével. A személyi feltételekre vonatkozóan hangsúlyozta, hogy 

a nyelvi referenseknek évente egyszeri anyaországbeli kiutazást kell biztosítani a piac 

feltérképezése céljából, azonban rövid időn belül internetes üzletek, könyvkereskedések jöttek 

létre, így online lehetett a piackutatást végezni.  

A kisebbségi önkormányzatokkal 2000. július 12-én a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 

Hivatalban került sor megbeszélésre, ahol a 13 kisebbség országos önkormányzatainak 

elnökei, alelnökei vettek részt és kifejtették a véleményüket. Az önkormányzatok pár nappal 

ezt megelőzően egyeztettek egymással és azt a közös álláspontot képviselték a NEKH-el 

szemben, hogy saját, önálló könyvtárakat szeretnének. Némelyek, például a románok, 

ukránok, hajlottak a kettős rendszer felállítására (saját könyvtár és a központi rendszer) –

mások, például a szerbek, a választás lehetőségét szerették volna a görögök, horvátok és 

bolgárok a „csak saját könyvtár” elve mellett álltak ki. 

Az OIK-ban 2000. augusztus 29-én megtartott munkaértekezleten a NKÖM, a NEKH, a 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, az Országos Szlovák Önkormányzat, a 

FSZEK és a Tolna Megyei Könyvtár képviselői vettek részt. „A munkabizottság köszönetét 

fejezi ki a NKÖM illetékes szakrészlegének azért, hogy kezdeti lépésként 2000. évre 5 millió 

Ft-ot különített el a hazai kisebbségek könyvtári dokumentum-ellátása biztosításának 

központi támogatására, ugyanakkor megállapította, hogy ez az összeg messze nem elegendő a 

feladat elfogadható szintű megoldására.”17  - írták az értekezlet emlékeztetőjében. Megállapították, hogy 

ebből az 5 millió Ft-ból az etnikai kisebbséget, a romákat nem célszerű magyar nyelvű 

dokumentumokkal támogatni, csak idegen nyelvű anyagokat kellene számukra vásárolni. 

                                                 
 

17 Emlékeztető (18/2000.08.29.). Országos Idegennyelvű Könyvtár, 2000. 08. 29. 
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További javaslat az volt, hogy a német anyag kivételével, az összes nemzetiségi nyelvből az 

OIK végezze a beszerzést, a feldolgozást, a pénzügyi tranzakciókat. A német dokumentumok 

esetében a megyei könyvtárak és a FSZEK járjon el, viszont az OIK német nyelvből is 

készítsen ajánló jegyzéket. Az 1993. évi nemzetiségi törvényben elismert hazai 

mikronemzetiségek, melyeket a szakirodalom szórványnemzetiségeknek is nevez, 

tekintetében a nemzetiségi könyvtári ellátást könyvtárközi kölcsönzés útján kell 

megvalósítani. 

2000. szeptember 26-án újabb értekezletre került sor a témát illetően a megyei könyvtárak 

vezetői, a FSZEK és az OIK közreműködésével. A közös álláspont szerint: 

„Minden megyében és a fővárosi kerületekben és országosan propagálni kell a könyvtárak 

nemzetiségi lakosságot ellátó tevékenységét, és meg kell nyerni a helyi, a megyei, az országos 

kisebbségi önkormányzatok szimpátiáját, segítőkészségét. Különösen fontos lenne, hogy a 

kisebbségi önkormányzatok – a NKÖM-öt támogatva – lobbizzanak annak érdekében, hogy 

folyamatosan, évről-évre a központi költségvetésben a kisebbségi dokumentum-ellátásra és az 

ellátó rendszer működtetésére megfelelő pénzösszeg álljon a könyvtári rendszer 

rendelkezésére.”18 Ez nem valósult meg; azok az önkormányzatok, melyeknél erős volt a 

szándék az önálló könyvtár kiépítésére, megtették azt, a többiek mellékes kérdésnek 

tekintették.  

A következő néhány évben többé-kevésbé megvalósult a központi finanszírozású, nemzetiségi 

dokumentum-ellátás, de a korábbi, 2000. évi tervekben szereplő, több forrású központi 

finanszírozást nem sikerült bevezetni.  

A 2010. évi ombudsmani jelentés a nemzetiségi könyvtári ellátással kapcsolatban ajánlásokat 

fogalmaz meg, az egyik ajánlás az illetékes minisztériumhoz szól: 

„Az Obtv. 20. § (1) bekezdése alapján azzal az ajánlással fordulok az oktatási és kulturális 

miniszterhez, hogy a könyvtárak kisebbségi vonatkozású feladatai pénzügyi hátterének 

biztosítása érdekében: 

4.6.1. Növelje a nemzetiségi könyvgyarapításra elkülönített minisztériumi keretösszeget. 

4.6.2. Emelje a cigány dokumentumok (írott, hang, kép) vásárlására rendelkezésre álló 

központi keretösszeget, és azt a megyei könyvtárakkal és az Országos Idegennyelvű 

Könyvtárral egyeztetve, differenciáltan ossza el.”19 

                                                 
18 Emlékeztető az Országos Idegennyelvű Könyvtárban (OIK) 2000. szeptember 26-án megtartott 

könyvtári értekezletről (18/20000926). 2000. 09. 27. 

19 Kállai i. m. p. 19. 
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Az ombudsmani ajánlás ellenére a minisztériumi keretet nem növelték. A cigány 

dokumentumok vásárlására fordítható keretösszeg sem nőtt, maradt a 10.000 Ft/könyvtár 

összeg. 2010-től kezdve az OIK ajánlólistát készít a fellelhető roma dokumentumokról is. A 

2012. évben - egy alkalommal - 20.000 Ft-ra emelték a könyvtárak által központilag e célra 

fordítható összeget, mivel két éves hiány pótlásáról volt szó, azonban 2013-tól újra 10.000 Ft-

tal számolhatunk a cigány vonatkozású dokumentumokat illetően. 

A nemzetiségi könyvellátásra a 2006. évtől több alkalommal nem kaptak az érintett 

könyvtárak központi keretet: ilyen volt a 2006. és a 2007. valamint a 2010., s részben a 2011. 

év. A 2012. év során újraindult a központi dokumentum-ellátás és sikerült elérni, hogy a 

folyamatban központi szerepet betöltő Országos Idegennyelvű Könyvtár ténylegesen 

részesüljön a nemzetiségi dokumentum-ellátás összegéből.  

2013-ban az EMMI javaslatot kért az OIK-tól a nemzetiségi dokumentum-ellátás költségeinek 

felülbírálását illetően; akkor a könyvtár egy minimális szinten működő országos rendszer 

fenntartásához évi 10 millió Ft-ban határozta meg igényét, de a keretösszeg növelésére azóta 

sem került sor. A keretösszeg 2012-ben még 6 millió Ft, 2013-ban - zárolás következtében - 

5,44 millió Ft, 2013-2015-ben pedig 5,3 millió Ft-ra csökkent, mely összeg tartalmazza a 

könyvtárankénti 10.000,- Ft-ot jelentő roma keretet is. 

A ma hatályos törvények alapján az OIK továbbra is jogosult a nemzetiségi könyvellátás 

koordinálására. A 2011. évi CLXXIX. törvény nevesíti az OIK-ot és a folyamat szereplőit: 

„41. § (1) A nemzetiség anyanyelvű könyvtári ellátását az Országos Idegennyelvű Könyvtár 

(a továbbiakban: OIK) koordinálja, a szolgáltatásokat az OIK, a megyei könyvtárak és a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyilvános könyvtári rendszeren keresztül biztosítja. 

(2) Azokon a településeken, ahol nincs települési önkormányzat által fenntartott települési 

könyvtár, a nemzetiségi lakosság részére az anyanyelvű könyvtári ellátást az ágazati 

törvényben meghatározottak szerint kell biztosítani.” 

 

A nemzetiségi könyvtári dokumentum-ellátás folyamata 

A folyamat első lépéseként, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és az Országos 

Idegennyelvű Könyvtár között kötött szerződés 

megérkezik könyvtárunkba; aláírás után az 

éves központi keretösszeget megkapja a 

könyvtár. Ezután a Gyűjteményi és 
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Nemzetiségi Főosztály (GYNF) vezetője javaslatot tesz a keretfelosztásra, a javaslatot az OIK 

főigazgatója véleményezi és hagyja jóvá. Ezt követően kerül sor a partnerkönyvtárak 

értesítésére a felhasználható keretösszegükről, a rendelések, számlák beküldésének módjáról, 

határidejéről. 

A részfolyamatok a következők: 

I. Kiajánlás  
Az OIK szakreferensei – szükség esetén külsős szakemberek bevonásával – átlagosan 50-100 

címből álló, a könyvtárak gyűjtőkörének megfelelő dokumentumajánló listákat állítanak össze 

a könyvpiaci források (Internet, folyóiratok, kiadói katalógusok, hazai terjesztők) alapján, a 

magyarországi 13 nemzetiségi nyelv könyvtárhasználói részére. A címek száma nyelvenként 

változó, és tartalék listák is készülnek. Az ajánló listákat a nemzetiségi referensek rövidített 

címleírással beviszik a Huntéka Nemzetiségi Könyvellátás (NELLA) moduljába, ami a 20 

könyvtár számára – a megfelelő jelszó használatával – online hozzáférhető. A kiajánlási árakat 

előzetes árajánlatok alapján határozzák meg. Egy hónap átfutási idő után a könyvtárak 

megrendelései beérkeznek az OIK-ba a dokumentumrendelő rendszeren keresztül. 

II. Megrendelések 

A rendelési határidő lejárta után a főosztályvezető lezárja a rendszerben a 

dokumentumrendeléseket, megtörténik a nyelvek és könyvtárak szerinti csoportosítás, majd 

az anyag közzététele a belső hálózaton. A szakreferensek, miután nyelvterületenként 

összesítették a könyvtárak rendeléseit, megrendelőlevél kíséretében továbbítják a 

terjesztőknek, a terjesztőkkel és a partnerkönyvtárakkal egyeztetik az esetleges ár- és egyéb 

változások miatt bekövetkezett módosításokat. 

III. A dokumentumok átvétele 

A terjesztőktől beérkező nemzetiségi könyvtári dokumentumokat a referensek tételesen 

átveszik. A leigazolt számlák eredeti példányát továbbítják a Titkárságnak. A számlákról 

másolatok készülnek GYNF által vezetett nyilvántartáshoz és a referensek számára. A 

számlákra rákerül a megrendelő száma, a teljesítés ténye és a főosztályvezető általi igazolás a 

hiánytalan átvételről, mely alapján a számla kifizethető. A számlák és a megrendelések 

összevetését követően a referensek szétosztják a beérkezett dokumentumokat könyvtárak 

szerint, majd e-mailben tájékoztatják a könyvtárakat a be nem szerzett dokumentumokról, 

illetve a megmaradt pénzösszegről és annak felhasználási határidejéről. A beérkezett 

dokumentumokat a referensek - a lelőhelyadatok, példányszám, beérkezési ár rögzítésével - 

érkeztetik a Huntékába. Ezt követően a gyűjteményi és nemzetiségi szakterületi koordinátor 

elkészíti a beérkezett dokumentumokról szóló átvételi elismervényeket a könyvtárak számára. 
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IV. Kiszállítás 

A referensek összeállítják a dokumentum csomagokat a könyvtárak számára, két példányban 

átvételi elismervényt mellékelnek a csomagokhoz. Ezután a gyűjteményi és nemzetiségi 

szakterületi koordinátor e-mail-ben tájékoztatja a könyvtárakat az anyag elszállíthatóságának 

időpontjáról. Időpont egyeztetést követően a könyvtárak az átvételi elismervények alapján 

tételesen átveszik a dokumentumokat. Az aláírt és bélyegzővel ellátott átvételi elismervények 

egyik példányát a megyei könyvtár, másik példányát a GYNF kapja. 

V. Elszámolás 

A számlák és az átvételi elismervények alapján – a GYNF-fel történt egyeztetéseket követően 

- a Gazdasági Osztály elszámol az EMMI-vel, a könyvtárakkal és a terjesztőkkel. Ennek 

részeként elkészítjük az EMMI-be beküldendő beszámolót, amelyért a GYNF 

főosztályvezetője és Gazdasági Osztály vezetője felelős.  

Nemzetiségi dokumentum-ellátás statisztikája 2008-2014 között 

Év Rendelő 
könyvtárak 
száma 

Kiajánlott 
dokumentumok 
(címek száma) 

Rendelések 
(példányszám) 

Beérkezett 
dokumentumok 
(példányszám) 

Roma keret
(példányszám) 

OIK részére 
vásárolt 
dokumentumok 
(példányszám) 

2008 15 458 942 782  66 143 
2009 0 0 0 0 0 0 

2010 16 1 094 796 630 22 156 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 16 751 890 829 146 463 

2013 17 738 1 049 1 042 124 423 

2014 20 613 1 145 1 407 109 338 
 

Összegzés 
Magyarország történelmileg azon országok közé tartozik, ahol a nemzetiségi sokszínűség 

évszázadok óta megfigyelhető. A nemzetiségi könyvtári dokumentum-ellátás többször 

módosított koncepciók, törvények, rendeletek mentén alig 40 éves múltra tekint vissza. Az 

évek alatt törvények, intézkedések, javaslatok, ajánlások sora született annak érdekében, hogy 

a nemzetiségi dokumentum-ellátás rendszere kiépüljön és működjön. Az OIK részéről nagy 

eredménynek tartjuk, hogy évről évre növekszik a rendszerünkön keresztül rendelő 

könyvtárak száma, az elmúlt két évben valamennyi érintett könyvtár részt vett a rendelésben. 

A nemzetiségek államilag történő könyvtári ellátása jelenleg alapszinten biztosított, de 

továbbra is úgy véljük, hogy a források nem elegendők egy-egy megyei könyvtár nemzetiségi 

állományának színvonalas fejlesztéséhez. Bízunk benne, hogy a jövőben a helyzet javulása 

várható, hiszen a nemzetiségi kultúra egyik legfontosabb eleme az anyanyelvű dokumentum, 

mely legoptimálisabban a könyvtári rendszerben őrizhető meg. A nemzetiségi dokumentum-

ellátásnak szorosan össze kell kapcsolódnia a nemzetiségi kultúrával, műveltséggel, hiszen 
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ezáltal őrizhető meg a hagyomány, a másság, mely Magyarország kulturális életét is 

gazdagítja.  
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Sárközi Andrea Bernadett 
Ellátni messze, messze… : az Országos Idegennyelvű Könyvtár 

Zeneműtárának nemzetiségi anyagáról 
 
A nemzetiségi dokumentumok gyűjtésében az Országos Idegennyelvű Könyvtár nagy figyelmet fordít a 
nemzetiségek anyaországainak irodalmi, tudományos és - Zeneműtárán keresztül - zenei 
dokumentumainak beszerzésére, szolgáltatására. A tanulmány a nemzetiségi kérdés mellett röviden 
kitér a zene kulturális, társadalmi szerepének jelentőségére és a Zeneműtár nemzetiségi anyagának 
bemutatására. A nemzetiségek anyaországainak, illetve a magyarországi nemzetiségek zenéjére 
vonatkozó főbb jellemzőinek leírását az állományban található egy-egy zenei dokumentum felsorolása 
egészíti ki.- javaslom átfogalmazni A Zeneműtárban található nemzetiségi zenei dokumentumok 
(könyvek, kották, zenei CD-k, hanglemezek) sokszínű, sokrétű állományrész felfedezését kínálja az 
érdeklődők számára - zenei világok, korok, ünnepek és ünnepkörök, események, történetek 
megismerését.  
 

Könyvtár, Zeneműtár, nemzetiség, zene 
Magyarországon, a 2011. évi népszámlálási adatok alapján, 644 524-en vallották magukat1 

valamely nemzetiséghez2 tartozónak. Közgyűjteményi, közművelődési szakterületen, 

kulturális, művészeti eseményeken, a közmédia, az önálló közösségi rádiók és televíziók, írott 

sajtók területén az utóbbi években alapvető változások történtek a nemzetiségeket érintően.3  

Közgyűjteményi szakterületen a nemzetiségi könyvtári ellátásáról szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 41. § (1) alapján a nemzetiség anyanyelvű könyvtári ellátását az Országos 

Idegennyelvű Könyvtár (továbbiakban: OIK) koordinálja.4  

Az OIK egyik különgyűjteménye a Zeneműtára. A Zeneműtár célja és feladata, hogy segítse, 

támogassa és kiegészítse a pedagógiai munkát, a tanulást és az oktatást - az alapfoktól a 

professzionális szintig –, az előadói tevékenységet és a zenei ismeretek elmélyítését. 

Gyűjtőkörének megfelelően gyűjteményében helyet kap népek, nemzetiségek zenéje, a 

világzene, a klasszikus zene, a kortárs zene és a dzsessz.5A folyóiratok, könyvek, kották, 

zenei CD-k és DVD-k mellett régi, hagyományos hanglemezek is vannak a gyűjteményben, 

beleértve a nemzetiségekhez köthető felvételeket is.6  

                                                 
1 Nemzetiségek Magyarországon, 2011-2013. Összeáll.: Székely András Bertalan. Budapest: Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, 2014. p. 161. 

2 Magyarország nemzetiségei: bolgárok, cigányok, görögök, horvátok, lengyelek, németek, 
örmények, románok, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovének, ukránok. 
3 Bővebben  ld.  i.m. p. 42-68.  
4 I. m. p. 42. 
5 Sárközi Andrea Bernadett: A zene mentén az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. In: Könyvtári 
Levelező/ lap (2012) 5.,  p. 27. 
6 A régi hanglemezek állományvédelem miatt jelenleg nem kölcsönözhetők, helyben hallgathatók. A 
szolgáltatást igénybe vevők számára négy lehallgató pont áll rendelkezésre az OIK Zeneműtárában. 
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A nemzetiségekhez kapcsolódó zenei dokumentumok áttekintése során az adott anyaországok 

régi zenéjével, a klasszikus (komoly) zenével, a népzenével (tradicionális zenével), a 

világzenével, a klasszikus- és komolyzenei népdal és népzenei feldolgozásokkal, a 

tudományos kutatások tanulmányaival (hangszerkutatás, népzenei gyűjtemények, nemzetiségi 

közösségekben végzett megfigyelések, kutatások stb.) egyaránt találkozhatunk.7 

A 20. század második felére a kelet-közép-európai kisebbségek8 létszámukban és 

arányszámukban egyaránt fogyatkoztak, egyre kisebb közösségeket alkottak.9 A demográfiai, 

földrajzi fejlődésről szóló elemzések, a jogtudományi, a szociológiai (ezen belül az oktatás-és 

művelődésszociológiai), a politológiai, a kulturális antropológiai, a nyelvészeti és 

szociolingvisztikai kutatások10 sora foglalkozik és mutatja be a nemzetiségek, köztük a 

Magyarországon élő nemzetiségek történetét. 

E csoportok tényleges létezésének alapja az elengedhetetlen összetartozás tudat:11  az, hogy az 

egyén a kisebbségi közösséghez tartozónak vallja magát, vállalja a többségtől eltérő etnikus 

sajátosságokat – nyelv, kultúra, vallás, származás tekintetében. Egy-egy szokás átvétele, 

amely nem tartozott az adott közösség életéhez, az együttélés során óhatatlanul megtörtént, 

megtörténik. A saját zene, saját dal, saját tánc megőrzése azonban az identitás őrzésének 

egyik legfontosabb eszköze.12 

A régi korokban megélt „élő zene”, - amely a mindennapi tevékenységekhez éppúgy 

hozzátartozott, mint a kalendáriumi ünnepekhez, vallási szertartásokhoz, ünnepekhez, - mára 

színpadra költözött, de őrzi és átadja generációról generációra a zenei örökséget. Más lett, 

                                                 
7 A zenei dokumentumok között számos gyűjteményes mű is található. Ilyenek például a különböző 
dalgyűjtemények, több népcsoport dalait tartalmazó gyűjtemények, a Zeneműkiadó gondozásában 
megjelent Százszínű csokor vagy az Európai gyermekdalok kötetek is. A hangzó anyagok közül ki kell 
emelni a Fonó Budai Ház – Hagyományok Háza által megjelentetett 50 CD-s (!) Új Pátria sorozatot 
(Válogatás az Utolsó Óra program gyűjteményéből), amely egyedülálló módon igyekszik reprezentálni 
zenei örökségünket.   
8 Napjainkban a ’kisebbség’ helyett a nemzetiség szót alkalmazzák, ez igaz a magyar köznyelvre, a 
történeti és közjogi szakirodalomra és az Alkotmányra is. Az idézett tanulmány 2004-es, a kisebbség 
szó használatát erre való hivatkozás esetén és során a szerző nem változtatta meg. 
9 Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek - közösségi alternatívák : Az etnikai csoportok helye a kelet-
közép-európai nemzetállamokban. Budapest:  Lucidus, 2004. p. 113. 
10 I. m. p. 134-137. 
11 I. m. p. 195. 
12 V. ö. Gyivicsán Anna: Premeny tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku = A magyarországi szlovákok 

hagyományos kultúrájának változásai. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2001. p. 

99. 
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megváltozott a zenész státusz jelentése13, ahogy megváltozott a hangszerek és a 

hangszerkészítés folyamata is14.  

Az új társadalmi kapcsolatok kialakításával a zenében is lokalitáshoz köthető új alkotások 

születnek, születhetnek, amely alkotói folyamat napjainkig tart. Az alkotás forrása az ilyen 

esetekben legtöbbször a hagyományos életmód és a modern életforma összeütközése.15 

Történelmi és társadalmi folyamatok, fejlődési szakaszok, életforma változások, hagyomány 

és modernizáció egyaránt hatással volt a nemzetiségek zenei kultúrájára – Magyarországon 

kívül és belül egyaránt. 

 

Nemzetiség és zene16 – A szlovák és a lengyel zene 
A szlovák zene tradicionális kultúrtörténeti fejlődését két meghatározó fejlődési szakaszra 

lehet bontani, amelyek nyomon követhetők a magyarországi szlovákok kultúrájában is: a 16. 

századtól a 17. század derekáig, majd a 17. század közepétől a 18. század derekáig.17 A 

legrégebbi rétegeket őrzik a szokásdalok szövegei (ritkábban dallamai), a Szent Iván napi 

tűzugrás szokásai és dalszövegei, az archaikus motívumokat őrző balladák.  A második 

szakaszhoz az életmódbeli szokások, rítusok, a családi életet és szokásokat kísérő dalok 

tartoznak.18 A szlovák nemzetiség dalai, zenéje a naptári ünnepekhez, emberi életfordulókhoz, 

munkához kötődnek.19 

                                                 
13. A közösségekben a zenészi státusszal járt, hogy a zenészek nemcsak a mulatásban, hanem az 

ünnepeken és a munkában, ha ott a zenélésnek helye volt, hangszerükkel vettek részt. A falusi 

rezesbandák, a falusi cigányzenészek is így tettek: siratás alkalmával „halott melletti” keserveseket 

játszottak, mezei munkákban a közös munkát zenével kísérték. In: Sárosi Bálint: A hangszeres magyar 

népzenei hagyomány. Budapest: Balassi Kiadó, cop. 2008. p. 35-37.   

14 A hangszereknél a táji differenciálódást létrehozó folyamatok közül a földrajzi és a társadalmi 

tényezők hatottak a legerősebben. A paraszti társadalmi réteg megszűnésével a hagyományos népi 

hangszerek korszaka lezárult. A táncházmozgalmak és hagyományőrző együttesek révén élnek tovább 

a népi hangszerek, eredeti közegükből kikerülve. In: Benke József: A népi hangszerek története és 

tipológiája.Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, 2014. p. 20-

24. 

15 Gyivicsán Anna i. m. p. 100. 

16 A rövid ismertetések után található néhány, a könyvtár és Zeneműtár gyűjteményében található 

zenei dokumentum ajánlása. A z„L.sz.” jelölés után a dokumentum leltári száma található, amely 

segíti az érdeklődőt a dokumentum keresésében, azonosításában. 

17Gyivicsán Anna i. m. p. 95-96. 

18 Gyivicsán Anna i. m. p. 96-98. 

19 Gyivicsán Anna – Krupa András: A magyarországi szlovákok. Budapest: Útmutató Kiadó, 1997. p. 

84-86.  A táncokról  ld. még  Siposné Kotroczó Irén: Táncos szokások Pilisszántón. In: Gál Éva, L. 
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Käfer István és Sztakovics Erika szerkesztésében jelent meg Bartók Béla tót népdalok 

gyűjteményének „piszkozata”, a Szlovák népdalok, 2011-ben. A könyv tartalmazza Bartók 

Béla kéziratos művének fotómásolatát is (L.sz.: 128816). 1999-ben a Szarvasi 

Hagyományőrző Közalapítvány gondozásában jelent meg Alexander Móži Na Sarvašskom 

moste című szarvasi szlovák népdalgyűjteménye (L.sz.: 86880). A magyarországi szlovákok 

népballadáit és szokásdalait dolgozta fel Lami István Erdő, erdő, sötét erdő címmel, 

Miskolcon, 2001-ben megjelent gyűjteménye (L.sz.: 99658). 

Krupa András gyűjteményéből adott ki válogatást a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 

2004-ben Spevy našich  Slovákov: Výber zo zbierky Ondreja Krupu = A hazai szlovákok 

énekei : Válogatás Krupa András gyűjteményéből címmel CD lemez melléklettel (L.sz. 

101299). 2006-ban adták ki a Daloskönyvet, amely Pusztazámor, Sóskút és Tárnok szlovák 

dalait mutatja be. A klasszikus zenei vonulatba illik bele a Four slovak dances from the 18th 

century (Négy szlovák tánc a 18. századból) című kotta, Alexander Móži átdolgozásában 

vonós zenekarral (L.sz.: K56317), és Mező Imre: 16 könnyű zongoradarab magyar és 

magyarországi szlovák népdalok felhasználásával című műve (L.sz. K54396). 

A X. Szlovákiai táncháztalálkozó hanganyagát tartalmazza Agócs Gergely gyűjtésében a 

Hegyeknek völgyében, virágnak mezejében című CD-je, amely a Fonó Records gondozásában 

jelent meg 1999-ben. Ondrej Molota és Chlebničan Pavel szerkesztésében Spievanky - 

Magyarországi szlovákok népdalai című CD-t Szegeden, a Magyarországi Szlovákok 

Szövetsége adta ki 2001-ben. 

Lengyelországban a különböző kulturális régiók, a Lengyelországban élő nemzetiségek és a 

külföldön élő lengyel nemzetiség zenei hagyományának kutatása jelenleg is folyamatban is. 

A közösségekben a népdalok között találunk felnőtt és gyermekdalokat egyaránt. 

Szertartásokhoz, életciklusokhoz (esküvői dalok, siratódalok) és ünnepekhez kötődő dalok 

mellett olyan nemzeti táncaik ismertek az egész világon, mint a krakowiak, a kujawiak, a 

mazurka, az oberek vagy a polonéz. Elterjedt hangszerük a balalaika, és gyakran hallható 

felvételeiken a ligawka, a citera, a fuvola, a duda és a cimbalom.20  

1970-ben jelent meg a Dolnośląskie pieśni ludowe című gyűjtemény Józef Majchrzak és 

Stanisław Bąk közreműködésével. A gyűjteményben népdalok – balladák, szerelmi énekek, 

karácsonyi dalok, munkadalok, lakodalmi dalok és katonadalok is megtalálhatók (L.sz. 

                                                                                                                                                         
(szerk.) ;  Mali László (szerk.) ;  Szőnyi József (szerk.): Pilisszántó : Falumonográfia. Pilisszántó: 

Pilisszántó Önkormányzata, [1996]. p. 121-126. 

20 Poland. Oxford Music Online [adatbázis] (letöltés: 2015. szeptember 12.) 
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K32718). Két kottából álló kiadvány jelent meg 1995-ben a Mazurki kompozytorów polskich 

na fortepian: Antologia ze zbiorów Biblioteki Narodowe, amely a Lengyel Nemzeti Könyvtár 

kollekciójának antológiája. – javaslom átfogalmazni a mondatot A két kottához melléklet 

tartozik a szerzők életrajzi adataival (L.sz.: 110632). A klasszikus zenei feldolgozások közé 

tartozik a Három lengyel népdal című kiadvány, amelyet András Béla feldolgozásában adtak 

ki 1968-ban (L.sz.: K30700). 

Mandel Róbert tekerőlant hanglemezén, a Kelet-európai tekerőmuzsikán lengyel népdalok is 

hallhatók (L.sz.: LP6785). Anna Brucka-Sztokowska és Anna Szewczuk-Czech 

szerkesztésében a Krakowskie, Tarnowskie című CD-n lengyel vokális és hangszeres 

tradicionális népzene található, a CD-t Varsóban adta ki a Polskie Radio 1997-ben (L.sz.: 

96688/1-2). Régi, II. világháború utáni népzenei felvételeket tartalmaz a Polish Academy of 

Sciences Institute of Arts által 2009-ben megjelentetett CD, az Early post-war Polish folk 

music recordings : 1945-1950. (L.sz.: 123556) Régi lengyel dalokat és táncokat hallgathatunk 

meg a varsói kiadású Oj chmielu... : Stare peśni i tańce polskie című CD-n, amin a Zespół 

Polski Marii Pomianowskiej együttes játszik (L.sz.: 93652). 

 

Nemzetiség és zene – A szerb, a bolgár, a horvát és a szlovén zene 

Az Oszmán Birodalomban – pontatlan kifejezés a Balkánon a török zene terjedt el 

jellegzetességeivel, annak hatása érzékelhető az adott területen élő népek zenéjében, így a 

szerb népzenében is.  

Hagyományos dalaikat három kategóriába lehet sorolni: a hagyományos/vidéki dalokra, az új 

dalokra és a városi dalokra.21  

Ismert táncuk a kóló (körtánc), jellemző hangszereik a gusla, a furulya, a duda, a tambura, de 

napjainkra elterjedt a harmonika és a rézfúvós hangszerek is.22 

New Yorkban, a Columbia University Press 1951-ben adta ki Bartók Béla Serbo-Croatian 

folk songs című könyvét, amely 431 oldalon keresztül foglalkozik a terület zenéjével (L.sz.: 

B415060). Érdekes korreferátum és dokumentum Kikli Tivadar tanulmánya, az 1985-ben 

                                                 
21 A hagyományos dalok közé tartoznak az egyházi, vallásos dalok, rítusokhoz köthető dalok, a 

szertartásos táncokat kísérő dalok, és a szerelmes dalok. A hagyományos dalok a közösségek életében 

játszottak fontos szerepet. Az új dalokban az egyén játszik hangsúlyos szerepet: ezek nagyrészt 

szerelmes dalok, kialakulásukat a 19. század végére datálják. A városi dalok többségének van 

zeneszerzője és konkrét énekes nevéhez fűződnek. In: Serbia. Oxford Music Online [adatbázis] 

(letöltés: 2015. szeptember 15.) 

22 Serbia. Oxford Music Online [adatbázis] (letöltés: 2015. szeptember 15.) 
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kiadott A Deszki Szerb Nemzetiségi Népi Együttes: Dél-Tisza Menti Áfész Deszki Bánát 

Néptáncegyüttes - története 1984 augusztusáig című könyv (L.sz.: B239035). 

Magyar, horvát és szerb dudamuzsika hallható A tündérek ajándéka: Kárpát-medencei 

dudamuzsika című CD-n - táncdallamokkal, vallási ünnepek zenéjével, énekes 

dudautánzatokkal ismerkedhet meg ezen keresztül az érdeklődő (L.sz.: 121520). Versendi 

Kovács József és zenekarának baranyai tamburazenéjét adta ki a Fonó Budai Zeneház - 

Hagyományok Háza 2010-ben Árendás Péter szerkesztésében. A CD az Új Pátria népzenei 

lemezsorozat részeként jelent meg, a Válogatás az Utolsó Óra program gyűjteményéből 

(L.sz.: 126702/41/1-2). Sebestyén Márta és a Vujicsics Együttes Szerb és horvát népzene 

című CD-je 2005-ben jelent meg (L.sz. 108233). Természetesen az ismert szerb együttestől, a 

Boban Marković Orkestar, illetve a Boban i Marko Marković Orkestar közreműködésével 

készült felvételek is megtalálhatók a Zeneműtár gyűjteményében, így a Devla (L.sz.: 139595), 

a Srbija (L.sz.: 101240) vagy a Millennium is (L.sz.: 108223). 

Századokon keresztül, egészen a 19. század közepéig, a bolgár zenei kultúrát a népdalok és 

táncok uralták. Az ünnepekhez, a mindennapi munkákhoz, szokásokhoz, rítusokhoz, a 

keresztény valláshoz szorosan kapcsolódtak a népdalok és néptáncok. Bulgária gazdag zenei 

világot örökölt, és ez az örökség forrása lett a későbbi művészek és zeneszerzők műveinek.   

A bolgár táncok (lánctáncok, táncos mulatságok) közös elnevezése a horo, a legismertebb 

tánc a racsenica. Az éneket, táncot olyan különleges hangszerek kísérik, mint a kaval, a 

gadulka vagy a kaba gaida.23 

A bolgár zenével foglalkozik Venelin Krustev 1978-ban Szófiában megjelent angol nyelvű 

könyve (L.sz.: B415914).  

Népzenei kottaként a Bulgarische und makedonische Volkslieder: mit deutschen, 

bulgarischen und makedonischen Texten című, 1976-ban, Zürichben megjelent gyűjtemény 

emelhető ki, amely a Slawische Volksweisen című sorozat ötödik részeként jelentet meg 

(L.sz.: 123149). Bolgár népzenei kiadvány az 1934-ben kiadott Sbornik za narodni 

umotvoreniâ i narodopis' című kotta is. A dokumentumot a Pečatnica na Bălgarskata 

Akademiâ na naukite jelentette meg (L.sz.: K50318). 

A bolgár zene klasszikus zeneszerzői feldolgozásai közé tartozik Járdányi Pál: Bolgár 

ritmusok zongorára, négykézre című kottája, 1975-ből (L.sz.: K36110), illetve Vasil 

Kazandžiev: Bulgarische Miniaturen für Klavier 1-2. Frankfurtban megjelent zongorakottája 

(L.sz.: K42243, K45286, K42242, K45287). 

                                                 
23 Bulgaria. Oxford Music Online [adatbázis] (letöltés: 2015. szeptember 28.) 
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Hangzó anyagként nagyszerű válogatás a Budapesten 1992 óta működő Rila zenekar 

felvétele. Az együttes tagjai több évtizede foglalkoznak a balkáni népek zenéivel. 1999-ben a 

Fonó Budai Házban készítettek felvételt a Bolgárkert: Bulgarian folk music címmel (L.sz.: 

95661, 126376). Két CD-s anyagként jelent meg a Bulgarian All Star Orchestra felvétele 

Dushá: The soul of Bulgária címen Frankfurtban, 1997-ben (l.sz.: 76821/1-2). 

Az Egyházi zenei anyagot a Harmony kiadó 1999-ben megjelent Medieval voices : Bulgarian 

orthodox music című lemezéről lehet megismerni,  a szófiai Sredets Chamber Choir 

előadásában. (l.sz.: 139609) 

A horvát nemzetiségnél is a mindennapos élet szerves része volt a zene. Különféle dalok 

kapcsolódtak a munkához, a pihenéshez, a szórakozáshoz-kikapcsolódáshoz.24  

Igen gazdag a különböző ünnepekhez, ünnepkörökhöz kapcsolódó zenei világuk: húsvéti 

rítusénekek, a húsvéti ünnepkör pogány kori hagyományaiba ágyazódó lányavatási szokások, 

amelyekhez kóló – vagyis körtánc – is tartozik,25 vagy a pünkösdi „kraljicék” 

(királynőjárás).26 A nyilvános összejövetelekhez gyakran kapcsolódik a kóló. Énekeik, dalaik 

általában rövidek, de érzelmileg gazdagok, kifejezőek, közvetíteni tudják a benne lévő 

üzenetet, magyarázatot.27  

2014-ben jelent meg a Naše stare jačke (Régi dalaink) című gyűjtemény, amelyet Ana 

Škrapić-Timar szerkesztett (L.sz.: 142488).  A magyarországi délszláv táncokat mutatja be 

magyar, szerb és horvát nyelven Kricskovics Antal könyve (L.sz.: 64608 (A magyarországi 

délszlávok zenei hagyományai) címen adták ki (L.sz.: D24295). – javaslom egyértelműsíteni 

a mondatot 1988-ban jelent meg C. Szalai Ágnes kottája, a Magyarországi délszláv népdalok 

címmel, a Nemzetiségi népdalkórusok sorozatának részeként (L.sz.: K55616).  

Hét CD-t tartalmazó kiadvány a Zágrábban 2006-ban kiadott Anima Croatia gyűjtemény 

(L.sz.: 113706/1-8). A karácsonyi ünnepkörhöz tartozó dalokat, népi énekeket és köszöntőket 

tartalmazza a Horváth Zoltán szerkesztésében megjelent Čestit Božić!: Pučke božićne pjesme i 

                                                 
24 Croatia. Oxford Music Online [adatbázis] (letöltés: 2015. szeptember 28.) 

25 Barics Ernő – Blazsetin István – Frankovics György – Sokcsevics Dénes: Magyarországi horvátok. 

Budapest: Körtánc, 1998. p. 21. 

26 A Dráva menti húsvéti énekeket Gönczi Ferenc kezdte el lejegyezni, a munkát Vujicsics Tihamér, 

Borbély Jolán, Szinyákovics Rózsa, Frankovics György és Begovácz Rózsa folytatta. A rítusénekek 

szimbolikájának magyarázata, fordítása és ma a közönségnek való színpadi megjelenítése kihívást 

jelentett a szakemberek számára. Zene kísér olyan ünnepeket, mint a busójárás, a koledálás, a 

regölés, a karácsony ( božič – a születő karácsony; Mária énekek), a Szent György-napi köszöntők, 

énekek. I.m.p. 23-36. 

27 Croatia. Oxford Music Online [adatbázis] (letöltés: 2015. szeptember 28.) 
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čestitke. Hrvata u Mađarskoj című CD, amelyet 2001-ben adott ki az Etnofon Records (L.sz. 

98575-98579).  

A 6. századtól a 20. századig (és természetesen napjainkig) nyomon követhető a szlovén 

zenei élet alakulása, fejlődése.28 Szlovéniában a különböző területek zenéi erősen 

különböznek egymástól, van, ahol inkább az ősibb, középkori hagyományok maradtak fenn és 

van, ahol érezhető a keleties hatás.29 A közös éneklés alkalmai az ünnepek (keresztelő, 

lakodalom) és az együtt végzett munkák (tollfosztás, tökmagköpesztés) voltak.30 

Hangszereik közt jelen van a cimbalom, a citera, az okarina, a pánsíp, a hárfa, a fafurulya 

(zvegla), az isztriai dupla furulya, az agyagból készült basszusfurulya (gudalo), és a szárított 

tökből készített kereplő. 

A magyarországi délszlávok zenei hagyományaival foglalkozik Vujicsics Tihamér Muzičke 

tradicije južnih slovena u Mađarskoj című könyve, 1978-ból (L.sz.: D24572).  

A komolyzenei kiadványok közé tartozik Marijan Lipovšek Pet skladb za violino z gradivom 

slovenskih ljudskih napevov (Öt darab hegedűre és zongorára Szlovén népdalok alapján) című 

kottája (L.sz.: K52279). 

France és Dušan Mukič gyűjteményén alapszik a Füjčkaj, füjčkaj fantiček moj CD, amelyen 

szlovén népdalok szerepelnek (L.sz.: 121223).  

 

Nemzetiség és zene – Az ukrán, a ruszin és a román zene 

Az ukrán zene gyökerei a kereszténység előtti időkbe nyúlnak vissza. A szokásokhoz fűződő 

népdalok, a hősi eposzok (bilinák), az egyházi művek egyaránt az ukrán zenei örökség részei. 

Népi hangszereik közé tartozik a koboz, a furulya, a csörgő, a cimbalom, a hegedű és a lant.  

A magyar és az ukrán kultúra, népdalai hatással voltak egymásra, ennek példái az ukrán 

kolomijkák és táncok magyar feldolgozásai.31   

1991-ig Ukrajna a Szovjetunió tagállama volt, ezért az ukrán zenei anyagok szovjet 

kiadványai (pl.: Moszkvában) nagy számban találhatók meg a Zeneműtárban is. Ilyen például 

                                                 
28  Križnar, Franc: The music of Slovenia from the past to the present. In: Fontes Artis Musicae 60 

(2013) 1., p. 17-25 

29 A szlovén hagyományos vokális zene felöleli a gyerekek játékát és táncdalait, mondókákat, imákat, 

szertartásos dalokat, a mindennapokhoz kötődő dalokat (altatódalokat, szerelmes dalokat, siratókat), 

naptári ünnepekhez köthető dalokat. Slovenia. Oxford Music Online [adatbázis] (letöltés: 2015. 

szeptember 27.) 

30 Mukicsné Kozár Mária Mukics Ferenc: Magyarországi szlovének. Budapest: Körtánc, 1998. p. 26. 

31 Magyarországi ukránok. Simon Mónika – Csecserits Bea [et al.]. Budapest: Körtánc, 1998. p. 14-17. 
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Konstantin Stepanovič Sorokin 1981-ben megjelentetett műve hegedűre és zongorára, az 

Ukrainskie narodnye pesni : dlâ golosa i fortepiano (L.sz.: K45822), vagy az ukrán 

klasszikus zene antológiája, az Antologiâ klassičeskoj muzyki narodov SSSR, amely 

Moszkvában jelent meg 1955-ben (L.sz.: K13722). Néptáncok bemutatását tartalmazza az 

1957-ben, Kijevben megjelentetett Zbirnik ukrains'kih narodnih tanciv című könyv, amely 

kottát is tartalmaz (L.sz.: B600061). 

Kottaként kiemelhető Sofiâ Josifivna Grica Ukrán népdalok című kötete, amely 1985-ben 

jelent meg a Zeneműkiadó gondozásában (Lsz.: K51775). Jóób Árpád szerkesztésében adták 

ki 2014-ben Budapesten a Félre bánat, félre bú... : Válogatás a magyar népzene vidám, 

mulattató anyagából című művet, amely ukrán népdalokat is tartalmaz (L.sz.: 143906/1-3).  

Ortodox liturgikus, egyházi énekeket lehet meghallgatni a Der Hymnos Akathistos auf die 

immerwährende Jungfrau und gottesgebärerin Maria : traditionelle Melodien aus der 

Ukraine CD-n, a Collegium Orientale előadásában (L.sz.: 130257). A Fonó Zenekar 

előadásában (ének, furulya, tárogató, hegedű, bőgő, harmonika felállásban) jelent meg a 

Mixtura Cultivalis című CD 2002-ben, a Fonó Records gondozásában (L.sz.: 101251/1-2) 

Végezetül, de nem utolsó sorban említést kell tenni az Other side: Béla Bartók: Art music and 

its folk roots (Túlparton : Művész zene és népzenei gyökerek) című CD-ről, amelyet a 

Hungaroton Records jelentetett meg 2004-ben (L.sz.: 121532). 

1985-1988 között a vajdasági születésű újságíró, Zsíros Miron végiglátogatta Észak-

Magyarország ruszinok lakta helyeit, és a nagyrészt ruszin nyelvű Élő-Felföld I. című 

könyvében megírta tapasztalatait (L.sz.: 62547, 120195). Beszámolóit népdalokkal, vallásos 

énekekkel, köszöntőkkel színesítette. Az énekek (kotta nem mellékelt) egyszerű, főleg 

négysorú versszakos szerkezetűek.  

A ruszin egyházi dallamvilág ma is elevenen él. A magyarországi görög katolikus 

templomokban ruszin dallamon, de magyar szöveggel énekelik az istentiszteletek énekét.32 

Vári Fábián László műve, a Vannak ringó bölcsők: Kárpátaljai magyar népballadák és 

népdalok 2012-ben jelent meg a Kárpátaljai magyar könyvek sorozat részeként (L.sz.: 

132704). Kimondottan ruszin népzenét tartalmazó CD a Técsői banda előadásában található 

meg a gyűjteményben, a  Técsői banda: Ruszin népzene: Felső-Tiszavidék, Ukrajna és a 

Vertek engem, vertek...: Ruszin népzene : Felső-Tiszavidék, Ukrajna címmel (L.sz.: 95672, 

101238). 
                                                 
32 A magyar nyelvű katolikus imakönyvekben számos karácsonyi és Mária-ének szerepel, amelyeknek 

megvan a ruszin nyelvű megfelelője. Hattinger-Klebasko Gábor: Magyarországi ruszinok. Budapest: 

Körtánc, 1998. p. 18. 
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A hagyományos, tradicionális román zene gazdag és igen sokrétű. A mindennapi élethez 

kapcsolódó dalok mellett jelen vannak a nagyobb ünnepekhez, egyházi ünnepekhez 

kapcsolódó énekek. A szertatásokhoz kötődő dalok mellett számos tánc és hangszeres 

tánczene ismert, úgy mint a hora, az alunelul, a calusul, a szarba vagy szirba, a briul, az 

invirtita.33  

A magyarországi románoknál az alkalmakhoz köthető dallamok közül kiemelhető három 

csoport: a lakodalmi dalok, a halottas énekek és a téli ünnepekhez (karácsony, újév, 

vízkereszt)34 kötődő dalok.  

A dalokat, táncokat gyakran kíséri hangszeres zene is, melyben megszólalnak a dobok 

különböző fajtái, a pánsíp, a pásztorfurulya több fajtája (pl.: fluier), a kaval változatai, a 

piculina, illetve különleges hangszerként a havasi kürt, a kürtös hegedű vagy a koboz is. 

Gheorghe Oprea és Larisa Agapie 1983-ban jelentették meg munkájukat, a Folclor muzical 

romanesct (L.sz.:  134396). 1994-ben adták kis Bretan Nicolae Balade româneşti (Román 

balladák) című munkáját a Gloria Publishing House gondozásában (L.sz.: 139714). Román 

ortodox egyházi énekek könyve jelent meg, görög nyelvű szövegekkel, Şcoala muzicală de la 

Putna Ms. Nr. 56/544 576 l P/II : Stihirar címen, Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu, Titus 

Moisescu közreműködésével 1984-ben Bukarestben (L.sz.:  K51976). 

1992-ben a Harmonia Mundi kiadónál jelent meg a Roumanie : Musique pour cordes de 

Transylvanie című CD (L.sz.: 127151). Erdélyi magyar és román népzene hallható a 

Hungaroton Recordsnál kiadott Tündérkert című CD-n (L.sz.: 110755). A Békés Banda Zsok-

Joc: Magyarországi román népzene című CD-jét az Etnofon Records adta ki és jelentette meg 

2004-ben. (L.sz.: 101253) 

 

Nemzetiség és zene – A német, a görög és az örmény zene 

A magyarországi németség hagyományőrzésében az irodalom mellett fontos szerepe van a 

német zenének. Pozsonyban és Sopronban a zene sokáig tartotta meg a polgárságot a népi 

műveltségben, egészen az 1850-es évekig. 35  

A németség életét a zene „bölcsőtől a koporsóig” kísérte. Dalaik közül a gyermekdalok 

(dalocskák, versikék, altatódalok),36 az emberi élet mindennapjaihoz kötődő zenék, az 

                                                 
33 Romania. Oxford Music Online [adatbázis] (letöltés: 2015. szeptember 28.) 

34 Petrusan György, Nagyné Martyin Emília, Kozma Éva, Kozma Mihály: Magyarországi románok. 

Budapest: Körtánc, 1998. p. 30. 

35 Pukánszky Béla: Német polgárság magyar földön. Budapest: Lucidus Kiadó, 2000. p. 121. 



 109

ünnepekhez, vallási eseményekhez kapcsolódó énekek ismertek (például Mária-énekek).37 A 

népszerű táncok, így például az allemande (Svájc, Svábföld), a deutscher (Dél-Németország, 

Ausztria), a langaus, a landler (bajor és osztrák tánc) vagy az igen látványos schuhplatter 

(Felső-Bajorország és Tirol) zenei kíséretében fontos szerepe van a fúvós hangszereknek, 

illetve a harmonikának.  

 A Zeneműkiadó gondozásában jelent meg 1964-ben Pernye András A német zene története 

1750-ig című könyve (L.sz.: B225375). A magyarországi német nemzetiségi dalokkal is 

foglalkozik Babják Jenő 100 magyarországi nemzetiség népdal (L.sz.: B228091), és Hermann 

Egyed A bátaszéki németek és népdalaik (L.sz.: D26998, D26699)című dokumentuma. 

Érdekesség a Német néprajztanulmányok sorozat részeként Kögl J. Szeverin 1941-ben 

megjelent könyve, a Mosonmegyei német kéziratos énekeskönyvek. (L.sz.: D22527) Régiók 

zenei anyagát tartalmazó kotta még a Hanák Ottó szerkesztésében kiadott Es scheint der 

Mond so hell : Lieder aus einer vergangenen Welt: Németkéri daloskönyv 1994-ből 

(L.sz.K58444) és Tillai Aurél Frühlingsbotschaft: Deutsche Volkslieder aus der Baranya = 

Tavaszi hír : Baranyai német népdalok gyűjteménye is (L.sz.: 132702). 

A legszebb Duna-menti kecskédi sváb népdalokat tartalmazza az Edelweiss : Daloskönyv. A 

2010-ben megjelent kottához mini szótár és zenei MP3 CD is tartozik (L.sz.: 126408/1-2, 

128697/1-2).  

CD-ROM-on jelentették meg A baranyai németek zenéje = Die Musik der Deutschen in der 

Baranya című válogatást, amit Várnai Ferenc írt és szerkesztett (L.sz.: 71921/1-2). A 

pilisszentiváni németek dalai hallgathatók meg a Dalkincsünk 1-2 CD-ken, amelyek archív 

zenei felvételeket tartalmaznak (L.sz.: 129745/1-2). 

A görög tradicionális zene a különböző területeken másés más, bár olykor nagyon hasonló 

stílust képviselnek. A „kontinens” és a „szigetek” zenéje szintén különbözhetnek.38-39 

A népdalok között a szerelmi dalok mellett gyakoriak a női hűséget, a családi életet 

megéneklő dalok, valamint a lakodalmi dalok és a siratóénekek. A 20. században kialakult 

                                                                                                                                                         
36 Döbössy Mihályné: Bölcsőtől a koporsóig. Nagymaros: Szerzői kiad., 2009.  p. 28-29. 

37 I.m. p. 65. Ld. még Joószné Naár Erika – Naár János: Szülőföldünk – Hercegkút, 1. köt. Életmód és 

hagyományok. [S.l.]: Hercegkút önkormányzata, 2012. p. 13-21. 

38 Cowan, Jane K.: Greece. In: Europe. Szerk.: Rice, Timothy – Porter, James – Goertzen, Chris. New 

York – London: Garland Publishing, INC., 2000.  p. 1009. 

39 A televízió terjedése felgyorsította az eltérő zenék, dalok mozgását és megismerését, mindezektől 

függetlenül bizonyos stílusok hangsúlyozásával az egyes helyekre jellemző zenék felismerhetők 

maradtak. In: Greece. Oxford Music Online [adatbázis] (letöltés: 2015. szeptember 30.) 
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görög városi zene a rembétiko, ami a görög népzenei hagyományokon nyugszik. Ismertek a 

görög néptáncok is, például a koftos, az omal, a sirtos vagy a sirtaki – ez utóbbit a híres 

Zorba-táncként is azonosíthatják. A görög zenében gyakran találkozunk a líra, a thioli, a 

rebeck, a viololira, a lant, a lauto, a sazi, a bouzouki, a santouri, a furulya vagy a klarinét 

hangszerekkel egyaránt. 

Az ókori görög zene történetével foglalkozik Solon Michaelides ciprusi zeneszerző és 

zenetörténész munkája 1978-ból, ami a Faber and Faber kiadó gondozásában jelent meg The 

music of ancient Greece címen (L. sz. D41549).    

A könyvtár anyagában található Panikos G. Giorgoudis görög nyelvű népzenével foglalkozó 

műve, az Ethnomousikologia: methodologia kai efarmogi. ( L.sz.: 107860).  

A bizánci zenével foglalkozik Egon Wellesz A history of Byzantine music and hymnography 

című könyve ( L.sz. D41698). Samuel Baud-Bovy Gréce: Chansons et dances populaires 

címen, a görög szigeteken (Dodécanése és Kréta), illetve a szárazföldön (Rumélia és Epirusz), 

1930 és 1959 között készített görög népzenei felvételekből szerkesztett össze anyagot, amely 

a CDE-Gallo kiadó gondozásában jelent meg CD-n 1989-ben. (- L.sz. CD319) Az 1980-ban 

alakult Sirtos Együttes Greek music CD-je 1995-ben jelent meg. ( L.sz. 116133) 

Két példa is hozható a görög zene hatására 20. századi zeneszerzői munkákban: Seiber 

Mátyás népdalfeldolgozásai, a Four Greek folk songs for soprano (mezzo-soprano) or tenor 

and piano (- L.sz. K48528), és John William Duarte Greek suite (Greek meets Greek) op. 39 

two guitars című kottákban. 

Az örmény egyházi zenét a világ legrégibb írásos zenei hagyományaként tartják számon, és 

népzenéje ezt is megelőzi. Egyházi zenéjük öröksége túlélte az elmúlt századokat, s akárcsak 

a krápár-örmény nyelv, úgy a zene is a latin gregorián énekkel párhuzamosan, de eltérően 

fejlődött.40  

Az örmény jelleg a szájhagyomány útján fennmaradt eredeti örmény dalokban, 

közmondásokban, mesékben maradéktalanul felfedezhető. Dalaikban a líraiság mellett a 

moralizálási elem van túlsúlyban.41   

                                                 
40 Örmény zene. http://lexikon.katolikus.hu/%C3%96/%C3%B6rm%C3%A9ny%20zene.html (letöltés: 

2015. szeptember 29.) 

41Avedikian Viktória, Dzsotjánné Krajcsír Piroska: Magyarországi örmények. Budapest: Körtánc, 1998. 

p. 8. 



 111

A nyugatot jellemző népzene és klasszikus zene közötti szakadék Örményországot nem 

érintette. Hangszeres zenéjük különleges hangzását a duduk, a tár, a kánon, a száz, a 

kamancsa, a sztring, a svi, vagy tuták és a zurrna erősíti.42 

 Liturgikus gyűjteményt jelentetett meg a kereszténység örményországi felvételének 1700. 

évfordulójára a Szent István Társulat 2001-ben Szent liturgia: A katolikus örmény szertartás 

szerint címmel (L.sz.: 116463). Tatul Tirganovič Altunân összeállításában 

népdalfeldolgozások jelentek meg vegyeskarra 1954-ben, orosz és örmény nyelvű 

szövegközléssel Armânskie narodnye pesni i plâski : Dlâ ansamblâ pesni-plâski című 

kottában (L.sz.: K14929, K14930). 

1998 decemberében készítettek felvételt Djivan Gasparyannal, „a duduk mesterével”. Az 

örmény népzenei felvételt a World Network sorozatban jelentették meg 1999-ben 

Frankfurtban (L.sz. 77526). 

Örmény liturgikus énekeket, himnuszokat, zsoltárokat tartalmaz az Armenian liturgical 

chants: Liturgical chants for lent and easter című CD - Alain Danielou francia történész, 

zenetudós összeállításában (L.sz.: CD650). Jordi Savall és a Hesperion XXI felvétele, az 

Esprit d' Arménie (Armenian spirit) 2012-ben jelent meg Barcelonában az Alia Vox kiadó 

gondozásában.  Az egyházi művek gyűjteménye eredeti hangszerek előadásában (duduk, dap, 

kamantcha stb.) hallgatható meg (L.sz.: 134429/1-2). 

 

Nemzetiség és zene – A cigány zene 
„A cigány művészet mindenekelőtt az élet művészete. Ez azt jelenti, hogy a művészet nem 

csupán egy adott életmód tükrözése, hanem maga az életmód; inkább megélt, mintsem 

elméletileg kidolgozott művészet.”  - írja Suki András a Pillantás a cigányzenére című 

művében.43 

A Magyarországon élő három cigány csoport zenéjének közös jellemzője, hogy szinte 

kizárólag vokális: a magyar (romungro) cigányok és oláhcigányok zenéje között szoros 

egyezés van, de a beásoké meglehetősen különbözik tőlük/ezektől. Előbbiek zenéjének két fő 

műfaja a lassú lírai dal (hallgató nóta, szomorú nóta, árva nóta) és a táncdalok (pattogós, 

pergetős nóta).44 Az oláhcigányok dalkincse igen színes: a magyar, a szlovák, a román és a 

                                                 
42 Örmény zene. http://lexikon.katolikus.hu/%C3%96/%C3%B6rm%C3%A9ny%20zene.html (letöltés: 

2015. szeptember 29.) 

43 Suki András: Pillantás a cigányzenére. Budapest: Konsept-H Könyvkiadó Kft., 2008. p. 16. 

44 Suki András i.m. p.18. 
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délszláv népdalok mellett saját - más népek által nem ismert - dalkészlete is van. Ezek 

altípusai a lassú dalok (hallgató, cigánykeserves vagy kesergő) és a táncdal (pergető 

technikával előadott vagy szájbőgőzéssel kísérve).45 A vokális, hagyományos zene mellett 

igen ismertek a cigányzenekarok. Magyarországon a 19. század közepére már mindenütt 

megtalálhatók voltak a városokban és nagyobb településeken: hangszereik között ott találjuk a 

hegedűt és brácsát, a cimbalmot és a nagybőgőt, klarinétot, gordonkát.46 Az énekeket, dalokat 

gyakran kíséri gitár, és számos érdekesnek, alapvetően használati tárgynak tartott „hangszer” 

egészítheti ki a zenélést, előadást, mint például a kanál vagy a kanna. 

Napjainkban az egyre magasabb szintű végzettséggel rendelkező cigány származású 

zenészeknek a hazai és nemzetközi élet minden területén jelentős szerepük van.47-48  

Hasonmás kiadásként olvasható/kölcsönözhető könyvtárunkból Liszt Ferenc könyve, A 

czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon, ami első kiadásban 1861-ben jelent meg 

Pesten, a Heckenast kiadó gondozásában (L.sz.: 100463). Érdekes kordokumentumokat 

tartalmaz Nyerges Erika 2015-ben megjelent munkája, A kávéházi cigányzene kialakulása és 

hatása a magyar polgári kultúrára (L.sz.: 145048). Átfogó, a népi- és klasszikus zenére, így a 

magyar cigányzenészekre és cigány származású zenészekre, együttesekre is kitérő munka 

Suki András Pillantás a cigányzenére című könyve 2008-ból (L.sz.: 117098). Csenki Imre és 

Csenki Sándor gyűjtéseként jelent meg a Cigány népballadák és keservesek című kötet, amely 

fotókat, kottákat is tartalmaz (L.sz.: D25561). 

Autentikus cigány dalok gitárracímű kotta jelent meg Bihary Béla és Ludvig József 

szerkesztésében Budapesten, 2015-ben a Zeneműkiadó Koncert 1234 Kft.gondozásában 

(L.sz.: 144971). Tengerdi Győző Balatoni nádas berek: Beás cigány népdalok, (L.sz.: 

100966), Kovács Katalin – Kubínyi Zsuzsa A csenyétei daloskert : Magyarcigány iskolai 

énekeskönyv (L.sz.: 120505) című kottái gyűjteményes művek, válogatások.  
                                                 
45 Suki András i.m. p. 19-20. 

46 Bódi Zsuzsanna: Magyarországi cigány mesterségek. Budapest: Cigány Népművészek Országos 

Egyesülete, 2001. p. 9. 

47 I. m. p. 11. 

48 Más műfajok kiemelkedő előadóművészei lettek például Rácz Aladár cimbalomművész (1886-1958), 

Pege Aladár bőgőművész (1936-2006), Szakcsi Lakatos Béla jazz-zongorista, Snétberger Ferenc 

gitárművész (1957-), akiknek lemezei a gyűjteményből kölcsönözhetők. Kiváló népzenei együttesek 

vannak, mint például a Kalyi Jag, a Szilvásy Gipsy Folk Band, vagy Romano Glaszo – Emberi Hang 

Népzenei Együttes, akikkel a könyvtár rendezvényein már többször találkozhatott a közönség. További 

művészekről ld. Suki András i.m. p. 68-75. 
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Hangzó anyagok közül fontos megemlíteni Bagi Károly gyűjtését, a Cigány folklór: 

Magyarország, Romániát. A gyűjtemény 10 CD-ből áll, az adatgyűjtésről, dalokról, dalok 

szövegéről egy 349 oldalas 'mellékletben' olvashatunk, tájékozódhatunk (L.sz.: 84194/1-10, 

84195/1-10). Autentikus cigány népzene az Amaro Suno együttes Álom a szememen című 

CD-je (L.sz.: 117910). A Romano Drom Ande Lindri című hangfelvétele mellett (L.sz.: 

105658/1-2) megemlíthető még az Ando Baro Foro 1994: Budapesti cigány folklór koncert 

DVD felvétele (L.sz.: 123708/1-2) és Balogh Kálmán egyik „klasszikus” cimbalom felvétele, 

a tradicionális és feldolgozott cigányzenét tartalmazó, 1998-ben megjelent CD-je, a The Art of 

the Gipsy Cimbalom (L.sz.: 81834). 

 

Nemzetiségi zenéről mindenkinek, avagy röviden a könyvtári feladatokról 
Szakkönyvtárként és nyilvános könyvtárként legfontosabb dolog meghatározni, ki(k)nek, 

milyen dokumentum(oka)t, hogyan és milyen módon reprezentálunk, szolgáltatunk. Ez 

meghatározza a zenei dokumentumok feltárásának mélységét, a formai és tartalmi feltárást 

végző munkatárs tevékenységét, amely kihatással van a tájékoztatásra és szaktájékoztatásra, 

továbbá a gyűjtemény használatára is.  

A feldolgozási folyamatot tekintve az OIK Zeneműtárának zenei feldolgozója egy 

dokumentumnál egyszerre készíti el a formai és a tartalmi feltárást. A szerzői adatok 

felvételénél a nemzetiségi zenei dokumentumok leírása esetében is fontos a szerzőségi adatok 

pontos megadása, a szerzők, közreműködők, adatközlők, zenészek és együttesek neveinek 

helyes leírása, transzliterálása. Lényeges, hogy a közreműködés (szerkesztő, közreadó, gyűjtő, 

adatközlő, becenév, milyen hangszeren játszik stb.) is fel legyen tüntetve – ez egyaránt fontos 

adatokkal szolgálhat az olvasók és a kutatók számára.  

A helyes, pontos adatok illetve kiegészítések feltárásában nagy szerepet játszanak az 

„önfeltáró segédeszközök” – a tartalomjegyzékek, CD-k, DVD-k esetében a mellékletek, a 

tartalomjegyzékek, a különböző mutatók, a szöveges adatközlések (előszók, utószók, 

mellékletek, kísérőfüzetek), a kiadási adatok, megjegyzések, sorozati adatelemek. Segítségül 

szolgálhatnak a nemzeti könyvtárak katalógusai, a kiadói honlapok, illetve a különböző 

ingyenesen vagy a könyvtár(ak) által előfizetett adatbázisok használata is. Az OIK-ban ilyen 

adatbázisok például az EBSCO, a JSTOR és az Oxford Music Online.   

A Zeneműtárban jelenleg alkalmazott műfaji tárgyszavak alapját az Utalójegyzék a zenei 

testületi nevek, műfajcímek és műfajmegnevezések névváltozatairól az egységesített alakra 2. 
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kötet49 című műfaji jegyzékből létrehozott tárgyszójegyzék képezi, amelyet az idők során a 

munkatársak kiegészítettek, bővítettek. Ez többnyelvű keresési lehetőséget biztosít az olvasók 

számára (magyar, angol, német, francia, olasz, orosz). A feldolgozás és az adatok rögzítése 

során, a tárgyszavak felvételénél és rögzítésénél, meghatározott sorrend van alkalmazásban: 

zenei korszak(ok), műfaj(ok), apparátus (hangfaj, hangszer).50 Ez utóbbi felvétele és rögzítése 

a régi zenénél, a népzenénél és a nemzetiségi zenénél gyakran igényel hangszertörténeti 

kutatást – a koboz, a csörgő vagy a lant mellett olyan hangszerek is megjelennek a 

feldolgozás és tájékoztatás során, mint a duduk, a kaval vagy a gadulka. Ezek tárgyszóbeli 

felvétele, keresési lehetősége, illetve tájékoztatási feladata új ismeretek megszerzésére 

sarkallja a zenei könyvtárosokat. 

Nemzetiségi zene esetén tárgyszóként jelenik meg az adott nemzetiségre vonatkozó 

információ (pl.: örmények, szerbek, lengyelek), illetve tárgyi melléktételként a földrajzi név. 

Ez a népzenei felvételeknél kiemelkedő jelentőséggel bír: a ’nagyobbtól a kisebb felé’ kell 

haladni, vagyis az országtól az országon belüli területig, megyéig, városig, településig – 

amennyiben ezek biztonságosan és pontosan megszerezhető információk a hordozó 

dokumentumról, vagy egyéb megbízható forrásból. Az OIK és Zeneműtárának házi 

szabályzata lehetőséget ad szabad tárgyszó használatára is: ebben tüntethető fel például az 

ajándékozó intézmény vagy személy (pl.: Ajándék – Lengyel Intézet), továbbá azon zenei 

korszakok és stílusok megjelölése, amelyek szakmai szempontból indokoltak.  

A tájékozódás (az OIK katalógusából, telefonon, e-mail-ben, személyesen) és a tájékoztatás 

szorosan összekapcsolódik, egymásra épül a feldolgozás folyamatával, ami a nemzetiségi 

zenék esetében az új közreműködési, apparátusi (hangszerek), földrajzi adatok felvétele során 

magába foglalja az új ismeretek, új adatok, illetve a régi anyagok kiegészítését. A zenei 

könyvtáros önképzése, ismeretszerzése ezen a területen sem elhanyagolható – munkáját 

segítik az új megjelenésű tudományos szakkönyvek, folyóiratcikkek, a legkülönfélébb 

adatbázisokban fellelhető tanulmányok, ismertetők, információk. 

Az OIK Zeneműtárának lehetősége a nemzetiségi zenei dokumentumok 

állománygyarapítására jelenleg minimális. Vásárlásra sajnos nem, vagy nagyon kevés összeg 

                                                 
49 Utalójegyzék a műfajcímek és műfajmeghatározások névváltozatairól az egységesített alakra 2. 

kötet. Összeáll.: Erdélyi Frigyesné, Gyimesi Ferenc, Vavrinecz Veronika. Budapest: Országos 

Idegennyelvű Könyvtár – Könyvtárellátó, [19??]. 

50 Az apparátushoz felvett tárgyszavak alapját az Új hangfelvételek 1992-ben megjelent 10. száma 

adja, a Zenei szavak és szókapcsolatok rövidítésjegyzéke. Budapest: Országos Idegennyelvű Könyvtár; 

Könyvtárellátó, 1992. 
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fordítható – ajándékozásból, adományozásból kerül egy-egy dokumentum a Zeneműtár 

állományába. Tekintettel arra, hogy a könyvtár a nemzetiségek anyanyelvű dokumentum-

ellátását koordinálja, zenei anyaga is fejleszthető, továbbépíthető lenne. A Magyarországon 

élő 13 nemzetiségen kívül a könyvtár és Zeneműtár figyelmet fordít a hivatalosan nem a 

nemzetiségek közé sorolt, de nagy számban itt élő közösségek dokumentumainak gyűjtésére 

is, így a zenei gyűjteményben találhatunk az orosz, a zsidó vagy például a kínai zenei 

kultúrához tartozó zenei dokumentumokat is.  

Érdemesnek és járható útnak látszik a nemzetiségi intézményekkel, együttesekkel, előadókkal 

való kapcsolat kiépítése és megerősítése, amely segítheti az állomány bővítését a 

kereskedelmi forgalomba nem kerülő zenei anyagok, dokumentumok vonatkozásában is. A 

gyűjteménybe kerülő, nyilvánosan szolgáltatható anyagok így hozzáférhetőek lennének a 

nagyobb közönség és a szélesebb használói kör számára is. 
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Serbia. Oxford Music Online [adatbázis] (letöltés: 2015. szeptember 15.) 
Slovenia. Oxford Music Online [adatbázis] (letöltés: 2015. szeptember 27.)
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Fritzné Fajth Ágnes 
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi cikkadatbázisa és 

nemzetiségi alportálja 
 

Az OIK 1992-től kezdve építi saját adatbázisát, a nemzetiségi cikkadatbázist, amely a magyarországi 
és a külföldi sajtóban megjelent, nemzetiségekkel-kisebbségekkel foglalkozó cikkeket, valamint a 
tanulmánykötetekbe rendezett értekezéseket válogatja, rendszerezi és teszi visszakereshetővé 
meghatározott szakmai szempontok szerint. Tanulmányom első részében – rövid történeti áttekintés 
után – részletes elemzés keretében kívánom bemutatni az adatbázist, ábrákkal illusztrálva annak 
felépítését és használatát.  
Dolgozatom második felében pedig áttekintést nyújtok a könyvtár honlapjának nemzetiségi 
alportáljáról, amely hasznos kiindulópontul szolgál a nemzetiségek és a könyvtár nemzetiségekhez 
kapcsolódó szolgáltatásainak megismeréséhez. 
 

Nemzetiségi cikkadatbázis  

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár által épített adatbázis dokumentációs előzményeken 

alapul. Története az 1968-as MSZMP KB nemzetiségpolitikai értekezésével kezdődik, ahol 

megállapították – főként a “prágai tavasz” eseményei és az azok hatására felerősödő szlovák 

nemzeti törekvések hatására1 –, hogy bár a kommunizmus megvalósulásával fel fognak 

oldódni a nemzetiségi problémák, tévesen képzelték azt, hogy a nemzetiségeknek nincsenek 

számottevő igényeik, s hogy az asszimiláció előrehaladásával nincs szükség 

nemzetiségpolitikára.2 Eme határozat után, 1969-ben a Könyvtártudományi és Módszertani 

Központ készített egy tanulmányt, amelyben feltárták a nemzetiségi könyvtári ellátás 

voltaképpeni teljes hiányát, amelynek megoldására különböző kezdeményezések indultak. 

Tárgyunk szempontjából a legfontosabb, hogy 1969 decemberében – Kemény G. Gábor 

vezetése alatt – kis munkacsoport alakult a Művelődési Minisztérium újra felálló Nemzetiségi 

Önálló Osztálya javaslatára az Országos Széchényi Könyvtár keretei között. Törekvésük volt 

minden olyan cikk, tanulmány, könyv adatainak gyűjtése, amely a magyarországi 

nemzetiségekkel, a szomszédos országok magyarságával vagy a nemzetiségi kérdéssel 

általánosságban foglalkozik, utóbbi kategóriánál kiemelt helyen kezelték a Duna-menti 

országok nemzetiségi problémáival foglalkozó írásokat. A gyűjtési szabályzatban külön 

pontban említették még a Magyar Közlöny nemzetiségi vonatkozású közleményeinek, 

                                                 
1 A szlovákok megfogalmazták, hogy foglalkoznia kell az államnak a határon túli szlovák közösségekkel 

is. -  Cholnoky Győző, Futala Tibor, Kertész Gyula: Nemzetiségi bibliográfia és dokumentáció 

hazánkban a kezdetektől napjainkig 2. In: Könyvtári Figyelő 4. (1994) 1., p. 20. 

2 A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene 

Magyarországon. Szerk.: Gyulavári Tamás, Kállai Ernő. Bp.: Országgyűlési Biztos Hivatala. 2010. p. 36. 

Megjegyzés [A1]:  

Megjegyzés [A2]:  
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valamint a magyarországi nemzetiségi szerzők műveinek szemlézését. A csoport 1973-ig 

működött, ez idő alatt körülbelül 30.000 bibliográfiai leírás készült. Hátránya volt azonban a 

vállalkozásnak, hogy a leírásokat tartalmazó cédulákat több helyen tudták csak tárolni, a 

kutatásuk így nehézkes volt.3  

1974-ben az anyag az Eötvös Loránd Tudományegyetemre költözött, ahol a Magyar 

Tudományos Akadémia támogatásával előbb a Kelet-Európai Történeti Tanszéken alakult, 

Arató Endre által vezetett kutatócsoport gondozásába került. Majd a Kelet-Európai Irodalmak 

Tanszéki Kutatócsoport szervezeti keretébe, ahol immár Király Péter és Juhász Péter állt a 

bibliográfiai csoport élén. Az új helyen a bibliográfiai leírásokat tartalmazó katalóguscédulák 

végre egy helyre kerültek, kutatható szakgyűjteménnyé váltak, számuk közel 65.000-re 

duzzadt.4  

Ezzel párhuzamosan a Művelődési Minisztérium nemzetiségi báziskönyvtárakat hozott létre, 

kialakítva a nemzetiségi könyvtári szakellátás alapjait, amely során az Állami Gorkij 

Könyvtárt5 (ÁGK) először budapesti báziskönyvtárrá jelölte ki, majd 1978-tól állami 

szakkönyvtárrá nyilvánította, így feladata a – korábbi koordináció mellett – immár a 

nemzetiségekkel kapcsolatos anyag tervszerű gyűjtése és bibliográfiai-dokumentációs 

gondozása is lett.6  

Ezt követően, 1981-ben az  ÁGK-ba  helyezték át a cédula alapú nemzetiségi adatbázist és az 

azt fejlesztő csoportot is. Az újabb költözésre azért volt szükség, mert az egyetemen a 

tanszékek folyamatos átszervezésével a csoport és a gyűjtés helyzete bizonytalanná vált, azt le 

is zárták 1975-ben. Az Állami Gorkij Könyvtárban az anyag átvétele után megkezdődött 

annak sajtó alá rendezése Käfer István vezetésével, amellyel a korábbi időszakban végig adós 

maradt a szakmai csoport. 1983 és 1991 között jelentek meg Nemzetiségek Magyarországon, 

1945-1975 címmel a sorozat német, román, szlovák, horvát-szerb-szlovén kötetetei. Közben 

1985-tel folytatódott az aktuális gyűjtés is, amelynek eredményei évente szintén Nemzetiségek 

Magyarországon címmel váltak elérhetővé. Ezekben a kötetekben azonban a határon túli 

                                                 
3 Cholnoky, Futala, Kertész i. m. p. 21-22. 

4 Balla Gyula: A magyarországi nemzetiségi dokumentáció kialakulásának vázlatos története. In: Az 

Állami Gorkij Könyvtár Évkönyve, 1986. Szerk.: Eszesné Merész Irén. Bp.: Állami Gorkij Könyvtár, 1988. 

p. 116. 

5 Az Országos Idegennyelvű Könyvtár elődje 

6 Cholnoky, Futala, Kertész i. m. p. 21-22. 
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magyarság témája nem szerepel, mivel ekkoriban külön magyarságkutató csoport alakult, s a 

feladatkörébe sorolták át a határon túli magyarság sajtófigyelését.7 

Újabb jelentős állomást jelentett az adatbázis történetében az internet elterjedése és az online 

elérhető adatbázisok megjelenése. A digitális társadalom megszületésével az Országos 

Idegennyelvű Könyvtár részéről is megfogalmazódott a törekvés, hogy a könyvtári munkát 

gépesítse. E célból vásárolta 1990-ben a könyvtár első integrált rendszerét, a német fejlesztésű 

IBAS IV szoftvert, amelynek továbbfejlesztésével lehetővé vált a nemzetiségi cikkek 

számítógépes feldolgozása is.8 

1997-ben a korábbi, immáron instabil és működésképtelen rendszert újra cserélték. Az SRLIB 

3.0 már magyar fejlesztésű szoftver volt, könnyebb volt a kapcsolattartás a fejlesztőkkel; 

ennek ellenére nagy munkát jelentett az IBAS adatbázisok konvertálása, ami csak 1998 

októberére fejeződött be. Ugyanebben az évben indultak meg azok a fejlesztések, amelyeknek 

köszönhetően a könyvtár adatbázisai fokozatosan elérhetővé váltak az interneten keresztül is. 

A nemzetiségi cikkadatbázisban 2001 óta van lehetőség online keresésre.9 

Az adatbázis történetében még egy költözés szerepel. Mivel az SRLIB rendszere DOS-alapon 

futott, elavulttá vált, valamint hiányzott belőle néhány alapvető fontosságú funkció, mint 

például az exportálás és az importálás kezelése, így a könyvtár az újabb váltás mellett döntött, 

és 2005 óta a ma is használt HUNTÉKA integrált könyvtári rendszerre váltott.10 

A ma már online kutatáshoz is használható nemzetiségi cikkadatbázis kurrens bibliográfiai 

adatbázis, amely 1985-től szelektív gyűjtéssel dolgozza fel a nemzetiségi/kisebbségi 

témakört. Hatályos gyűjtőköri szabályzata szerint gyűjt minden olyan hazai és külföldi 

folyóiratban, napilapban vagy tanulmánykötetben megjelent cikket, tanulmányt, amely a 

magyarországi tizenhárom nemzetiséggel, a kisebbségben, szórványban vagy emigrációban 

élő határon túli magyarokkal, migránsokkal, a migráció jelenségével foglalkozik, illetve a 

kisebbségi kérdéskör nemzetközi vonatkozásait tárgyalja.11 

                                                 
7 Komáromi Sándor: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi bibliográfiai adatbázisa. In: Könyv, 
könyvtár, könyvtáros 13. (2004) 7., p. 33. 

8 Horváth István: A számítógépesítés állomásai. In: Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve, 2002. Szerk.: 
Eszesné Merész Irén. Bp.: Országos Idegennyelvű Könyvtár, 2002., p. 52-53. 

9 I. m. p. 55-58. 

10 Horváth István: Hogyan váltsunk - integrált - rendszert, avagy az integrált könyvtári rendszer cseréje az 
Országos Idegennyelvű Könyvtárban. In: Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve, 2008. Szerk.: Dörgő Tibor. 
Bp.: Országos Idegennyelvű Könyvtár, 2008. p. 68., 70-71. 

11 Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi alportálja - Rólunk https://www.oik.hu/web/nemzetisegi 
(Letöltés időpontja: 2015. 09. 15.) 
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A feldolgozott forrásdokumentumok köre is változatos, a magyarországi nemzetiségek 

folyóiratai mellett a hazai és anyaországi napilapokra, folyóiratokra, határon túli magyar 

periodikákra és külföldi szakfolyóiratokra is kiterjed, emellett a nemzetiségekkel foglalkozó 

tanulmánykötetek részdokumentumai is bekerülnek az adatbázisba. Korábban  az Observer 

Médiafigyelőtől megrendelt vidéki lapok, rádió- és televízió-műsorok sajtóanyaga is 

gyarapította e gyűjteményt.12 A szemlézett forrásdokumentumok mennyisége egy időben 

elérte a 20013 címet, a folyóiratok megszűnése és átalakulása, illetve a könyvtár anyagi 

erőforrásainak változása miatt viszont ez a szám állandóan változik. Jelenleg 133 periodikára 

terjed ki a sajtófigyelés. A folyamatosan frissülő adatbázis 2015 végén már 127.656 

bibliográfiai rekordot tartalmazott.14  

2008. óta az adott bibliográfiai egység teljes szöveg/honlap címét is hozzárendeljük a 

leíráshoz, amennyiben az adott elérhetőségen a szerzői jogok tisztázottak, a cikkek 

archiváltak, és megfelelő formában kerültek feltöltésre, azaz a megjelenő oldalon csupán az 

adott bibliográfiai tétel szövege jelenik meg. 

 A forrásdokumentumok sokféleségéből következően a magyar nyelvű cikkek mellett a nagy 

világnyelveken – angol, orosz, francia –, illetve a magyarországi tizenhárom nemzetiség15 

anyanyelvén íródott cikkek is nagy számban reprezentáltak 

 
 
                                                 
12 Haluska Veronka: Dokumentációs adatbázis és Nemzetiségi Bibliográfia az Országos Idegennyelvű 

Könyvtárban. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 4. (1995) 6., p. 28. 

13 Az adat eredete: Lukáts János: Nemzetiségi Bibliográfia avagy egy többdimenziós magyar 

sajtótájékoztató rendszer kialakulása. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros  4. (1995) 7., p. 34 

14 OIK OPAC – Információk (https://www.oik.hu/monguz/index.jsp?page=information (Letöltés: 2016. 

01. 20. )  

15 A német nyelvet a nagyszámú magyarországi német nemzetiségre való tekintettel ide soroltam. 
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Amint a fenti ábrán olvasható, a magyar nyelvű cikkek vannak döntő többségben, az 

adatbázis rekordjainak 68,9%-át teszik ki. A nagy világnyelveken lelhető fel a cikkek 4,8%-a, 

 közülük angolul találni a legtöbb cikket (3,5%), ezt követi az orosz (0,8%) és francia nyelv 

(0,5%).  A rekordok 25,4%-a valamely magyarországi nemzetiség nyelvén íródott. Ebből a 

legnagyobb szelet a német nyelvű cikkeké (az egész adatbázis 9,7%-a), de jelentős még a 

szlovák (5,6%), horvát (3%), román (2,4%) és szerb nyelvű cikkek (2%) száma is. 

 

Az adatbázison belüli keresést segítik a rekordokhoz rendelt tartalmi és formai tárgyszavak, 

valamint a tárgyi melléktételek (személynevek, testületi nevek, rendezvénynevek, földrajzi 

nevek) is. A tárgyszókészlet alapjait a könyvtár az OSZK-tól vásárolta, amelyet aztán a 

nemzetiségi szakterület igényeinek megfelelően kibővített. Indokolt esetben lehetőség van 

arra, hogy új tárgyszó kerüljön a fogalmi készletbe, ha a szakirodalmi nyelv igényli azt. A 

2015-ös évtől felerősödő migráció okán született, bevándorlással kapcsolatos cikkek 

megszaporodása tette szükségessé például a bevándorlási politika szabad tárgyszó 

létrehozását, tárgyszórendszerbe illesztését. Ha az adott új tárgyszó a szakterület jellemző 
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szakszavává válik, akkor pedig a kötött tárgyszavak közé kerül át, erre volt példa a 2004-től 

megjelenő kettős állampolgárság fogalom.  

Az alábbi ábrán megfigyelhető, nemzetiségek szempontjából hogyan oszlik meg az adatbázis 

tartalma. Körülbelül egyenletes megoszlásban szerepelnek cikkek, tanulmányok a 

magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatban (35,9%), a határokon túli magyar csoportokról 

(28,6%), illetve a világ egyéb nemzetiségeihez, általában a nemzetiségi kérdéshez és 

migrációhoz kapcsolódva (35,5%). Ez utóbbi kategóriát összetettsége miatt az alább található 

ábrán ’egyéb’ címszóval jelöltem, valamint érdekességképp az első ábrán a magyarországi 

nemzetiségeket, a másodikon pedig a határainkon túl élő magyar csoportokat részletesebben, 

tárgyszavak szerinti bontásban is ábrázoltam.  

 

A magyarországi nemzetiségek esetében megfigyelhető, hogy a nagyobb lélekszámú, 

szervezettebb közösségekről több anyag lelhető fel, mint a kisebb, kevesebb nemzetiségi 

önkormányzattal, nemzetiségi szervezetekkel rendelkezőkről. A határon túli magyarság 

esetében pedig nagyobb hangsúllyal szerepelnek a Trianon után a szomszédos államokba 

szakadt magyarok, mint a Nyugat-Európába, Amerikába, Ausztráliába kivándorlók. Oka 

ennek a gazdag, helyben fejlődött néprajzi kultúra, a történelmi emlékezet és a bonyolult 

társadalmi, szociális, politikai jellegű problémák vizsgálata, valamint az anyaországgal 

fennálló szoros kulturális kapcsolat és a különböző határon átnyúló állami támogatásokból 

megvalósuló közös programok hírértéke.  
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Nemzetiségi alportál 

Amint azt fentebb említettem, az internet elterjedésével a könyvtár is törekedett megjeleníteni 

magát a világhálón. Első honlapja 1999-ben született, amely többször is kibővült.16 A 

nemzetiségi tájékoztatás szempontjából kiemelkedő jelentőségű volt a “Több szólamban - az 

Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi és zenei szolgáltatásainak fejlesztése” című 

projekt, amely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz (TÁMOP- 

3.2.4/08/1-KMR-2009-0006) keretében elnyert támogatásból valósult meg. A projekt egyik 

fejlesztési pontjaként jött létre a nemzetiségi alportál17 a 2009 októberétől 2011 júniusáig tartó 

megvalósítási szakaszban.18 Az aloldalon olyan információkat tesz a könyvtár elérhetővé, 

amelyek segíthetik a magyarországi nemzetiségek megismerését, illetve a velük kapcsolatos 

kutatást. Külön kiemelendő, hogy az alportál a magyar és az angol mellett a 13 magyarországi 

nemzetiség nyelvén is elérhető, elősegítve az anyanyelven történő tájékozódást.  

Az alportál főoldala röviden bemutatja az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségekkel 

kapcsolatos tevékenységét, kiadványait, a Gyűjteményi és Nemzetiségi 

Főosztálymunkatársait.  

                                                 
16 Mender Ibolya: A sokszínűség: érték! Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2010-ben elnyerte az Év 

Könyvtára címet. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 58. (2011) 3., p. 91. 

17 Az alportál címe: https://www.oik.hu/web/nemzetisegi 

18 Több szólamban. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi és zenei szolgáltatásainak 

fejlesztése Könyvtárfejlesztés EU-támogatásból az élethosszig tartó tanulás érdekében. In: Könyvtári 

Levelező/Lap 23. (2011) 7., p. 15. 
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A Hírek, aktualitások menüpont alatt tájékozódhatunk a különböző nemzetiségi 

rendezvényekről, programokról, az Ajánló a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos 

legfrissebb könyvmegjelenéseket törekszik egybe gyűjteni, bemutatni, míg a Rendezvények az 

Országos Idegennyelvű Könyvtár nemzetiségi rendezvényeiről tájékoztat.  

Az alportálról közvetlenül elérhető a könyvtár három adatbázisa, a könyv-média-periodika, a 

nemzetiségi adatbázis, valamint a műfordítás adatbázis is. Keresésnél azonban ügyelni kell, 

mivel a három adatbázis egy felületről érhető el, ezért ki kell választani a kívánt adatbázist, 

hiszen alapbeállításként csupán a könyvtár könyv-média-periodika katalógusában keresnénk. 

Szintén az anyanyelvű tájékozódást elősegítendő született a Kérdezze a könyvtárost 

anyanyelvén menüpont alatt található levelezési rendszer. Nevének megfelelően ezen a 

felületen lehetőség van arra, hogy a – magyar mellett – még kilenc nyelven – bolgárul, 

görögül, horvátul, lengyelül, németül, románul, szerbül, szlovákul és szlovénül – kérhetnek 

tájékoztatást, s a feltett olvasói kérdéseket azonnal az illetékes referensekhez továbbítja a 

rendszer, akik a terület szakértőiként az adott nyelven tájékoztatást tudnak nyújtani.  

Végül, utolsó menüpontként, Nemzetiségi linkek címszó alatt kapott helyet egy, a referensek 

által összeállított linkgyűjtemény. Itt megtalálhatók a jelentősebb hazai nemzetiségi 

intézmények honlapjai, néhány, a nemzetiségek történetével, kultúrájával foglalkozó 

tudományos és ismeretterjesztő oldal, illetve online olvasható tanulmány elérhetősége, az 

anyaországi jelentősebb könyvtárak OPAC-jai, fontosabb könyvkiadók honlapjai, illetve 

egyéb hasznos online gyűjtemények, elektronikus könyvtárak, kulturális adattárak címei.  

 

Az OIK mindkét bemutatott szolgáltatásának célja a nemzetiségi-kisebbségi kérdéskörrel 

kapcsolatos ismeretek szakszerű összegyűjtése és elérhetővé tétele. Előnyük, hogy egyazon 

helyről kiindulva különböző mélységű ismeretszerzésre adnak lehetőséget, így azok számára 

is jól használható kiindulópontként szolgálhatnak, akik egyénileg érdeklődnek a nemzetiségek 

és a nemzetiségi kultúra iránt, és azon kutatók számára is, akik szeretnének hozzájutni a 



 125

frissebb kutatási eredményekhez, hírekhez, s nyomon kívánják követni a nemzetiségi kérdés 

valamely szegmensét. 
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Molnár Anikó 

Spanyolországi kisebbségek irodalma az Országos Idegennyelvű Könyvtár 
gyűjteményében 

 
Spanyolország három kisebbségének nyelvét és irodalmát mutatom be az OIK gyűjteményének 
tükrében. Összefoglalom a katalán, a galego és a baszk nép kultúrájának jellemző jegyeit, a 
kétnyelvűséggel járó sajátosságokat, mely természetesen a könyvkiadással is szorosan összefügg. 
Kitérek a három kisebbség spanyol és magyar nyelven megjelent irodalmi alkotásaira is. 
 
 
Könyvtárunk korábbi évkönyveiben már többféle aspektusból foglalkoztak a spanyol nyelvű 

gyűjteménnyel, de a kisebbségek irodalmáról még csak érintőlegesen esett szó, pedig 

Hispánia lakosságának több mint egyharmada él kétnyelvűségben. A galego (galíciai), a baszk 

és a katalán nép hosszú elnyomás után ma már autonómiában él.  

 

A galego kisebbség 

 

Galícia leginkább a híres zarándokút, a Camino révén vált ismertté, a témához kapcsolódó 

irodalomról a 2008-ban megjelent évkönyvünkben részletes beszámolót olvashatunk. Valóban 

különleges ez az anyag, de tegyük is hozzá: főként spanyol nyelvű. Galego nyelvű 

dokumentumokban viszont nem bővelkedik könyvtárunk, alig 40 műről beszélhetünk. (A 

világ nemzetiségeinek műveit csak reprezentatív szinten gyűjtjük, mivel az egyes országok 

sajátosságaihoz hozzátartozik.) 

A galego nép sokáig küzdött azért, hogy nyelvét ne csupán a spanyol egyik dialektusának 

tekintsék. A galíciai nyelv ma már kiejtése szempontjából jobban hasonlít a spanyolhoz, mint 

a portugálhoz, pedig a luzitánok nyelvével áll közelebbi rokonságban.  

A középkori Spanyolországban a galego-portugál nyelvet zeneisége miatt a költészet 

nyelvének tartották. A 13. században még Kasztília tudós királya, X. Bölcs Alfonz – a toledói 

fordító iskola alapítója – is ezen a nyelven írta költeményeit, köztük a híres Cantigas de Santa 

Maria (1.) című gyűjteményt, amely a középkori spanyol zene egyik legfontosabb 

dokumentuma. 

A 19. században – amikor irodalmi nyelvvé vált a galego – ismét a költészetben alkottak 

igazán jelentőset. A galíciai irodalom első nagy alkotása Rosalía de Castro nevéhez fűződik. 

Főműve, a Cantares Gallegos (2.) könyvtárunkban kétnyelvű változatban is megtalálható. 

Rosalía utolsó művét már spanyolul írta, mégis alig-alig fordították magyarra. Így csupán 

három verset találhatunk tőle a Hesperidák kertje (3.) című antológiában.  
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A költőnőt a galegók ma már nemzeti szimbólumnak tartják, bár kortársai közül még kevesen 

ismerték fel tehetségét. Mintegy félévszázaddal később García Lorca – az andalúz költő – lett 

nagy csodálója Rosalía de Castronak, és általában a galego nyelvnek és költészetnek. Lorca 

Galíciában tett utazásai utánversciklust komponált Seis poemas galegos címmel.1 

Bár a galegók a 19. századig a költészetben voltak igazán kiemelkedőek, a 20. században már 

a prózairodalomban is jelentős művek születtek. Rosalía de Castro után a második 

legnagyobb galego személyiség Alfonso Rodríguez Castelao. Műveiben népies humorral 

ábrázolja a galíciai világot. Hazafias esszékötetét, a Sempre en Galiza (4.) című művet eredeti 

nyelven őrzi. 

A 20. század másik nagy galego alakja Álvaro Cunqueiro költőként felelevenítette a galíciai 

cantiga műfaját. Bár többnyire spanyolul írt, műveinek témáját szinte mindig Galícia földjéről 

merítette. El pasajero en Galícia (5.) című könyve egy különleges útikalauz, mely szubjektív 

esszésorozat kedvelt térségének népéről, kultúrájáról. Megismerhetjük belőle szülőföldje 

legendáit, és olvashatunk két beszámolót a Caminóhoz fűződő élményeiről is.  

A kortárs galego írók közül Alfredo Conde szerzett elismerést, ám ő a ’90-es évektől mégis 

spanyolul írta műveit – miután egyik regényével elnyerte a rangos Nadal-díjat. A másik nagy 

kortárs író, Manuel Rivas viszont kitartott a galego nyelv mellett, bár műveit szinte mindig 

lefordítja spanyolra is. Könyvtárunkban is csak egy elbeszéléskötet található tőle eredeti 

nyelven, a többi spanyol fordításban. Magyarul megjelent egy novelláskötetet Rivas-tól a 

Galego könyvtár sorozatban, Egymillió tehén (6.) címmel. Műveiben előszeretettel 

foglalkozik a generációk közti különbségekkel, és nagy hangsúlyt fektet az érzelmekre, a 

mágikus galíciai világra.  

Ugyancsak a Galego könyvtár sorozatban jelent meg a Lakodalom az égben (7.), mely galíciai 

népmesékből válogat. Egy másik kötet pedig – A pillangók nyelve (8.) – a 20. századi galego 

prózáról ad áttekintést. 

 

A baszk kisebbség 

A három nemzeti kisebbség közül – ami a nyelv megőrzését illeti – a baszkok vannak a 

legnehezebb helyzetben, mind a nyelvi sajátosságok – nem indoeurópai, izolált nyelv –, mind 

a lélekszám tekintetében. A baszkok eredete még mindig homályba vész, de az bizonyos, 

hogy a nyelvet egykor sokkal nagyobb területen beszélték, mint az elmúlt évszázadban. 

                                                 
1  García Lorca, Federico: Obras. Vol 2. Poesía. Madrid: Akal, 1989.  p. 101-105. 
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Az első spanyol nyelvemlék, a San Millán-i glosszák (Glosas Emilianenses) – nemcsak 

spanyol, hanem baszk nyelvű kifejezéseket is tartalmaz. San Millán de la Cogolla községben 

– Kasztília északi részén – egy kolostorban találták ezeket a 10. (vagy 11.) századból 

származó feljegyzéseket latin nyelvű szövegek közé ékelve. Ebből arra következtethetünk, 

hogy a környéken akár második nyelvként is használhatták a baszkot abban az időben.2 

A baszk írásbeliséget sokáig komoly lemaradás jellemezte, azonban szóbeliségének gazdag 

hagyományai termékeny talajt biztosítottak a sokféle műfajú népköltészet művelésének, 

fejlődésének. Csak a 16. század közepén jelentek meg az első könyvek, ekkor fordította le egy 

protestáns lelkész (Joanes Leizarraga) az Új Testamentumot, és tudunk egy másik, jelentősebb 

költőről is (Bernat Dechepare).3 

A baszkok igazi öntudatra ébredésére – mint sok más nemzetnél – a 19. században került sor. 

Ekkor kezdődtek azok a baszk nyelvvel foglalkozó filológiai kutatások, amelyeket olyan nagy 

tudósok neve fémjelez, mint Wilhelm von Humboldt és Louis Lucien Bonaparte a (császár 

unokaöccse). Mindez élénkítően hatott az irodalmi életre is, s a születő alkotásokat igyekeztek 

átültetni a baszk nyelv különböző dialektusaira is. 1879-től költői versenyeket rendeztek, 

majd a 19. és a 20. század fordulóján a színházi élet is felélénkült. San Sebastiánban a baszk 

nyelven előadott zarzuelák nagyon közkedveltek lettek. A 20. századra beérett a 

regényirodalom is. 4 

A fenti bevezető után ne is csodálkozzunk azon, hogy az OIK gyűjteményében csak 12 – 

részben vagy teljes egészében – baszk nyelvű dokumentumot találunk. Hasonló a helyzet, ha 

a baszk irodalomra keresünk, csakhogy ezek a könyvek szinte kizárólag spanyol nyelvűek. A 

gyűjteményben mindössze egy magyar nyelvű baszk szépirodalmi mű található: a Spanyol 

elbeszélők sorozatban jelent meg Bernardo Atxaga egyik – a sorozatcímnek megfelelően – 

spanyolból fordított regénye, A magányos ember (9.).   

Atxaga a kortárs baszk írók közül ma a legnépszerűbb. Sok művében képzeletbeli és 

valóságos helyek keverednek, és szülőföldjének legendáit, hagyományait is megismerhetjük 

belőlük. Az író többnyire maga fordítja le regényeit spanyolra, mert a baszkok esetében 

szükség van a közvetítő nyelvre.  

Még számos Baszkföldön született írót említhetnénk, ők – ha meg is tanultak baszkul – 

spanyol nyelven írtak. A leghíresebb közülük Miguel de Unamuno, aki a 20. század elején 

                                                 
2 Las Glosas Emilianenses. Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, 1977.  p. 24. 

3 Badiola Rentería, María Prudencia: La literatura en lengua vasca. Madrid : Cincel, 1981. p. 45-54. 

4 I. m. p. 45-54.  
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beleásta magát a baszk kultúra sajátos helyzetének kérdésébe, tanulmányt is írt Crítica del 

problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca (10.) címmel. Fontosnak tartotta, 

hogy megtanuljon baszkul, azonban mégis arra a következtetésre jutott, hogy a nyelv kihalása 

elkerülhetetlen.5 Jóslatát egyelőre nem támasztják alá a bekövetkezett változások: az 1970-es 

évek végén – amikor Baszkföld autonómiát kapott – a baszk nyelv hivatalossá vált. 

Elkezdődhetett a nyelv oktatása, így az elmúlt évtizedekben a baszkot beszélők száma 

fokozatosan emelkedett. 

 

A katalán kisebbség 

A harmadik nemzeti kisebbség íróinak ma már nincs szükségük arra, hogy spanyolra fordítsák 

műveiket. A katalán nyelvnek sokkal nagyobb presztízse van, és jóval többen beszélik, mint a 

másik két kisebbség nyelvét. Ennek megfelelően könyvtárunkban jelentősebb helyet 

biztosítottunk a katalán nyelvű gyűjteménynek, mely kb. 400 kötetet jelent. Egy kurrens 

folyóiratunk is van az Olvasóteremben, a Serra d’Or (11.), a kölcsönzői szabadpolcon pedig 

elhelyeztünk egy válogatást a klasszikus szerzők műveiből. A kortárs irodalom még 

fordításban a spanyol és a magyar gyűjteményrészen is szép számban megtalálható.  

A katalánok az Európai Unió legnagyobb kisebbségét alkotják, nyelvük az okcitán (vagy 

provanszál nyelv) egyik nyelvjárása volt, mely a 9. századtól kezdve fokozatosan 

önállósodott. Az első írásos szövegek a 13. századból származnak. Ekkor élt Ramón Llull, a 

középkori filozófia egyik kiemelkedő alakja. A misztikus hittérítő a katalán irodalom egyik 

legkülönlegesebb egyénisége és gondolkodója volt, egyik többkötetes műve, a Blanquerna 

(12.) a középkori életmód és gondolkodás rendkívül értékes forrása. A kalandos életű 

mallorcai írótól magyarul is olvasható A szeretet filozófiájának fája (13.) című kötet.  

Két évszázaddal később, Valenciában élt – a város kulturális virágzása idején – a katalán 

nyelvű költészet megteremtője: Ausias March. Eredeti hangú költő, külön úton járt, 

eltávolodva a provanszál költészet konvencióitól.  Műveit már a 16. században spanyolul is 

kiadták, és nagy hatással volt a hispániai Aranyszázad íróira is.6 Költeményeit - Poemes (14.) 

- egy kötetben három nyelven olvashatjuk: katalánul, spanyolul és magyarul. 

A valenciai Aranyszázad másik nagy írója: Ausias March sógora, Joanot Martorell volt. 

Főműve, a Tirant lo Blanc (15.) című lovagregény, 1490-ben jelent meg nyomtatásban, és 

Cervantes munkásságára is jelentős befolyással bírt. A Don Quijote szerzője utal is Martorell 

                                                 
5 Juaristi, Jon: El bucle melancólico : Historias de nacionalistas vascos. p. 183-189.  

6   Gali Herrera, Jordi: La literatura en lengua catalana. Madrid : Cincel, 1981. p. 33. 
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lovagregényére, abban az epizódban, amikor a pap és a borbély átválogatja a hóbortos lovag 

könyveit. A pap így szól a borbélyhoz: „Itt van hát A fehér Tirante is?... Mondhatom, kedves 

komámuram, ami a stílust illeti, nem lehet ennél jobb könyv a világon.”7 

A három klasszikus szerző mellett még számos középkori katalán író hagyott hátra jelentős 

alkotásokat, melyek közül sok az Els nostres classics sorozatban eredeti nyelven olvasható 

(84 kötetben). Másik nevezetes sorozatunkban, a Les millors obres de la literatura catalana 

30 kötetében szintén kiadtak középkori szerzőket, bár ebbe már 19. és 20. századi irodalmat is 

beválogattak.  

Az Amerika felfedezését követő évszázadok alatt a katalán nyelv és irodalom háttérbe szorult. 

A nacionalizmus a 19. század utolsó harmadában erősödött meg – a katalán reneszánsz (Renaixenca) 

idején –, amikor tudatosan kezdték használni a katalán nyelvet a közélet és az irodalom terén.  

Ez az időszak főként a költészetben hozott felvirágzást. A Renaixenca legkiemelkedőbb 

alakja Jacint Verdaguer, a zseniális építész, Antoní Gaudí barátja. A papköltő főművében, a 

L'Atlantida (16.) című eposzban, megénekelte a legendás Atlantisz elsüllyedését és Amerika 

Kolumbusz általi felfedezését. A mű rendkívüli sikert aratott, díjjal is jutalmazták a Jocs 

Florals elnevezésű költői versenyen, és azt követően számos nyelvre lefordították.8  

A korszak másik nagy költője, Joan Maragall sokoldalú művész, generációjának szellemi 

vezére volt. Verseskötete katalánul és spanyolul is megtalálható könyvtárunkban, és esszéit is 

mindkét nyelven kézbe vehetjük. A Hesperidák kertje című antológiában közöltek verseket a 

katalán reneszánsz e két nagyságától.  

A 20. századi költőktől már többet fordítottak. A 1970-es években jelent meg magyar-román 

közös kiadásban a Körtánc fantomokkal (17.) című kötet – Jánosházy György fordításában, 

mely tíz költő verseiből válogat. Egy évvel korábban a Katalán könyvtár sorozatban egy 

kétnyelvű válogatást tettek közzé Ész és mámor (18.) címmel. 

Az Íbisz kiadónál jelent meg 1998-ban egy másik fontos antológia: A gondviselés szeszélye 

(19.). A kötet elbeszélői igen jól reprezentálják a kortárs prózairodalmat. Öt írótól (Llorenç 

Villalonga, Mercé Rodoreda, Baltasar Porcel, Jesús Moncada, Monserrat Roig) spanyolul és 

katalánul is találhatunk regényeket gyűjteményünkben, sőt a magyar könyvpiacon is 

megjelentek önálló kötettel. Ismerkedjünk meg velük. 

                                                 
7 Cervantes Saavedra, Miguel de: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, Budapest : Európa, 

2005. 

 p. 83-84. 

8 Gali Herrera, Jordi: La literatura en lengua catalana. Madrid : Cincel, 1981. p. 49. 
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A drámaíróként is kiemelkedő Villalonga első művei a ’30-as években íródtak, majd hosszú 

kihagyás után, 1956-ban jelent meg  - spanyolul - a főművének tartott Bearn o La sala de las 

munecas (20.)  (Bár a mallorcai szerző katalánul írta regényét, az eredeti változat csak öt 

évvel később került nyomdába). A Mallorcai udvarház vagy A babaszoba (21.) címmel 

magyarul is megjelent művében az író nosztalgikus iróniával tekint a régi világra.  

A katalán irodalom leggyakrabban fordított szerzője, Mercé Rodoreda világhírű műve A 

Diamant tér (22.). A női lélek finom ábrázolójaként ismert írónő legkiforrottabb műve, a 

Törött tükör (23.) is nemrégiben látott napvilágot a Katalán könyvtár sorozatban. 

Szintén sok nyelven hozzáférhetők az újságíróként induló Baltasar Porcel művei. Regényei 

többnyire mallorcai szülőföldjén játszódnak. Saját maga fordította műveit spanyolra, melyek 

közül egyet magyarul is közreadtak a Mallorca könyvek sorozatban  A vaddisznó szíve 

(24.)címmel.   

Jesús Moncada főművében, A folyók városá-ban (25.)– és számos elbeszélésében – aragóniai 

szülőföldje, az Ebró-parti bányászváros élete elevenedik meg. A Katalán könyvtár sorozat egy 

másik kötetet is szentelt a népszerű írónak Balkézről jött történetek (26.) címmel. 

A ’70-es években induló elkötelezett művész, a realista irodalom egyik legjelesebb 

képviselője Montserrat Roig, többször is járt Magyarországon (dedikált példányaink is 

vannak tőle). Egyik leghíresebb regénye Isten veled, Ramona (27.) címmel jelent meg a 

Modern könyvtár sorozatban. 

A mai katalán írók között Quim Monzó az egyik legeredetibb szerző, aki publicisztikája 

mellett rövid elbeszéléseivel tett szert népszerűségre. A magyarok által legtöbbet fordított író 

Jaume Cabré, négy regényét is kiadták magyarul az elmúlt másfél évtizedben, és világszerte 

nagy ismertségnek örvend. Nem kis része lehetett abban, hogy a 2007-es Frankfurti 

Könyvvásár díszvendégei a katalán írók voltak. 

E rövid ismertető alapján is látható, hogy mindhárom spanyolországi nemzeti kisebbség igen 

gazdag kulturális múlttal büszkélkedhet.  Ugyanakkor igyekeznek megismerni egymás 

irodalmát is. Szép példa erre egy ötnyelvű verses kötet, amelyet a galíciai Vigo városában 

adtak ki, és az Ibériai-félsziget öt nemzetiségének egy-egy kortárs költőjétől közöl válogatást 

– eredeti nyelven, és galegóra fordítva. Befejezésül álljon itt a kötet címe a három kisebbség 

nyelvén: Horizonte poético, Zeruertz portikoa, Horitzó poètic (28.).  

Elgondolkodtató az Ibériai-félsziget népeinek tanúsága: minél több nyelvet ismerünk, annál 

színesebben látjuk a világot mi magunk is. 
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SZOLGÁLTATÁS BŐVÍTÉS, A GYŰJTEMÉNY 
HASZNÁLATÁNAK ELŐSEGÍTÉSE 

 
Békey Mária 

Kitelepülések szervezése és eredményessége az Országos Idegennyelvű 
Könyvtárban 

 

Az OIK 2010 óta rendszeresen tart kihelyezett beiratkozási akciókat (kitelepüléseket), melyek célja új 
olvasók bevonása, a könyvtár szolgáltatásainak népszerűsítése. A cikk bemutatja a projekt eddigi 
eredményeit, kiemelve a legsikeresebb kitelepülési helyszínen, az ELTE Könyvtári napon beiratkozott 
hallgatók körében végzett használói szokás- és elégedettségvizsgálat eredményeit. A felmérés 
tapasztalatai szerint a kitelepülési akció során beiratkozó egyetemisták jelentős része (a vizsgált minta 
negyede) nem használja aktívan az OIK gyűjteményét. A hallgatók által jelzett szakirodalmi igény nem 
mutatkozik meg a szakfolyóiratok, adatbázisok használatában, a szépirodalmi művek és a 
nyelvkönyvek iránti kereslet viszont jelentős. A hallgatók nagy része elégedett a könyvállomány 
nagyságával és összetételével, a könyvtárosok segítőkészségével és a könyvtár belső tereivel. 
Elégedetlenségre leginkább a szolgáltatások ára, az audiovizuális dokumentumok és kották választéka 
ad okot a hallgatók szemében. A friss (szak)irodalom beszerzésének nehézségei és az infrastruktúra 
bizonyos hiányosságai is problémát jelentenek. Az egyetemi campusra kihelyezett beiratkozási akció 
fontos szerepet játszik a hallgatók bevonásában, tájékoztatásában, ám még célzottabb lépésekre van 
szükség ahhoz, hogy többen és többet használják a könyvtár szolgáltatásait. 
 

A könyvtári világban egyre jellemzőbb tendencia, hogy a használókat nem elég gazdag 

állománnyal, változatos szolgáltatásokkal és tárt karokkal várni: eléjük kell menni. Ahhoz, 

hogy a társadalom minél szélesebb rétegeit tudjuk megszólítani, ki kell lépnünk a könyvtár 

falai közül. Kiléphetünk a virtuális térbe, a világháló és a közösségi média eszközeivel, de 

kiléphetünk a fizikai térbe is: strandra, plázába, kávézóba... ahogy azt a közkönyvtárak egyre 

gyakrabban meg is teszik. Hogyan mehet használói elébe egy egyedi gyűjtőkörű, 400 ezer 

kötetes állománnyal rendelkező szakkönyvtár, mely gyűjteményén túl munkatársainak 

speciális ismereteit állítja a használók szolgálatába? Írásunk erre próbál választ adni az 

Országos Idegennyelvű Könyvtár 2010 óta folyó kitelepülési projektjének bemutatásával, 

annak beindításától a visszacsatolást jelentő használói szokás- és elégedettségvizsgálatig, 

melyet 2014 májusában végeztünk.  

Előzmények, a projektcsoport összeállítása  

2009. szept. 15-én az ELTE BTK Múzeum körúti campusán rendezték az első Könyvtári 

napot, melyet azóta hagyományosan minden év szeptemberében megismételnek. A szakmai 

programok mellett a rendezvény során a budapesti könyvtárak – köztük az Egyetemi 

Könyvtár, a FSZEK és az OIK – szolgáltatásaival, állományával ismerkedhetnek meg a 

bölcsészhallgatók, van lehetőség beiratkozásra és az eladásra kínált fölöspéldányokból is lehet 
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válogatni. 2010-ben az ELTE Könyvtári napokon már 112-en iratkoztak be, illetve 

hosszabbították meg OIK-tagságukat, és az ősz folyamán kollégáink több külső helyszínen, 

így a Nyelvparádén, az Európai Nyelvi Koktélbárnak otthont adó Gödörben és az MTA 

Szótárnapján is képviselték könyvtárunkat. A külső rendezvényeken való sikeres megjelenés 

hatására született a döntés, hogy az addigi tapasztalatokat összegyűjtve, tudatosan keressük az 

intézmény falain kívüli megjelenésben rejlő lehetőségeket a könyvtár népszerűsítésére, új 

olvasók bevonására. 

2010. november 24-én került sor megbeszélésre a vezetőség és a külső rendezvényeken az 

OIK-ot képviselő munkatársak között a kihelyezett beiratkozás (munkacímén, ill. az 

intézmény belső szóhasználatában: „kitelepülés”) rendszeres szolgáltatássá fejlesztéséről. 

Létrejött a négytagú KITE (kitelepülési) munkacsoport, mely a szolgáltatásfejlesztési projekt 

előkészítését, a kitelepülésre vonatkozó SWOT-analízis, szolgáltatásleírás és folyamatábra 

elkészítését, a szolgáltatás erőforrásigényének felmérését és a lehetséges helyszínek 

feltérképezését kapta feladatul. 

A csoport tagjait az intézményvezető jelölte ki az akkori Olvasószolgálati Osztály, 

Tájékoztató Osztály és a Zeneműtár munkatársai közül. Földi Tamás személyében a csapat 

lelkes, jó kommunikációs készséggel rendelkező, határozott, de emellett mások ötleteire is 

nyitott vezetőt kapott, aki – más feladatai mellett – a mai napig sikeresen koordinálja a 

kihelyezett beiratkozási akciókat, és szinte kivétel nélkül mindegyiken maga is részt vesz.  

A munkacsoport 2011. január végére összeállította az írásos anyagokat és a kitelepülési 

helyszínek előzetesen egyeztetett listáját. A csoport közösen dolgozott egyes részfeladatokon, 

de a kollégáknak önálló feladata is volt: a lehetséges helyszínek felkutatása, kapcsolatfelvétel, 

előzetes egyeztetés a fogadó intézményekkel. A csoport más-más tagja felelt a zenei 

képzőhelyek, a felsőoktatási intézmények, a nyelviskolák és a főként 18-28 év közötti 

korosztályt célzó kulturális rendezvények, helyszínek (pl. Gödör, Trafó stb.) megkereséséért. 

A kommunikációt és a közös munkát segítette a központi tárhelyen elérhető közös mappa, 

melybe az elkészült anyagok kerültek, és a KITE csoportnak létrehozott közös e-mail cím.  

A projekt végrehajtásának szakaszai 

A munka első szakaszában elkészült a kihelyezett beiratkozás írásos dokumentációja. A 

korábbi tapasztalatokra is alapozva a csoport közösen SWOT analízist készített. Erősségnek 

tekintettük a könyvtár által nyújtott szolgáltatások és a gyűjtemény sokszínűségét, 

munkatársaink szaktudását. A kitelepülések során ezekhez társulnak az olvasók számára 

vonzó további tényezők: a személyes interakció lehetősége, a kényelem (a beiratkozás 
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„házhoz megy”) és a kedvezményes beiratkozási díj. A projekt sikere szempontjából az is 

fontos tényező, hogy a könyvtár részéről minimális anyagi ráfordítással, önerőből 

megvalósítható, mivel legfőbb erőforrásigénye általában a munkatársak ideje és energiája. 

Gyengeségként értékeltük az intézmény marketinganyagait, a plakátok és szóróanyagok 

egységes, modern, letisztult megjelenésének hiányát. Megoldandó feladat volt a szervezés 

javítása, a különböző szervezeti egységekhez tartozó kollégák munkájának összehangolása, a 

hatékonyabb kommunikáció és együttműködés. Problémának láttuk a munkaerő hiányát, 

hiszen elsősorban mindig a könyvtárban kell biztosítani az alapfeladataink ellátásához 

szükséges létszámot, a kitelepülés nem mehet ennek rovására. 

A kitelepülések bevezetésében lehetőséget láttunk a használói létszám növelésére, új 

kapcsolatok kiépítésére, új lehetőségek felmérésére. Az akciók internetes megjelenésében 

rejlő reklámértékkel is számoltunk. 

A veszélyek közé soroltuk a nem megfelelő helyszín választásakor a munkatársak idejének, 

energiáinak pazarlását és az olvasók hosszú távú megtartásának nehézségét. Ezt későbbi 

tapasztalataink is alátámasztották: előfordult, hogy a gondos előkészítés és a megfelelőnek 

vélt helyszín kiválasztása ellenére sem volt sikeres a kitelepülés, és az évente ismétlődő 

rendezvények (pl. Nyelvparádé) során is változó a könyvtár iránti érdeklődés, nehéz pontosan 

előre jelezni az esemény sikerességét. Emellett – mint látni fogjuk – a sok érdeklődőt vonzó 

kitelepülések után is kihívást jelent a használók megtartása. 

A KITE munkacsoport elkészítette az új szolgáltatás folyamatábráját és leírását, mely a 

kitelepülések speciális jellegéből adódóan nem tér ki a helyszíni teendők részletezésére, 

elsősorban a kitelepülést megelőző szervezésre vonatkozik: tartalmazza a különböző 

szervezeti egységek munkatársainak feladatait az előkészítés során, kitér a szükséges 

anyagok, eszközök biztosítására – házon belül. A helyszínen (az alkalmanként eltérő 

feltételek miatt) már nagyobb szerepet kap a változatos körülményekhez való alkalmazkodás 

képessége, a rugalmasság és a résztvevők jó kommunikációs készsége.  

A munkacsoport összeállította a kitelepülések során használt eszközök és felszerelések listáját 

és javaslatot tett a szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges anyagok beszerzésére. Ezek költségeit 

a könyvtár saját forrásaiból, ill. a 2010-ben elnyert „Év könyvtára” díjjal járó összegből 

fedezte. A díjjal kapcsolatban készültek új promóciós anyagok (plakát), emellett sor került a 

kitelepüléseken használható új reklámhordozó (roll up) beszerzésére, valamint a dekorációra 

és tájékoztatásra leggyakrabban használt nyomtatott anyagok (a könyvtárat ábrázoló fénykép 

és grafikák, a megközelítést segítő térkép, a kedvezményes beiratkozási díjakat tartalmazó 

táblázat stb.) laminálására. A „KITE csomag” összeállításának költsége számításaink szerint 
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kb. 35 000 Ft volt, a fogyó promóciós anyagokat nem számolva. A könyvtárat és 

szolgáltatásait ismertető szórólapok, tájékoztatók mellett szóba kerültek a promócióra 

használható apró ajándéktárgyak is – a kreatívabb ötletek (matrica, hűtőmágnes, poháralátét, 

stb.) nem bizonyultak megvalósíthatónak, maradt a hagyományosabb könyvjelző és a 

könyvtár nevével, logójával ellátott toll. 

Az egységes, figyelemfelkeltő megjelenés mellett elengedhetetlen a használók számára vonzó 

ajánlat. A kitelepülés fő erőssége a kényelmi faktor (különösen az egyetemi campusra 

kihelyezett beiratkozási lehetőség esetén) és a kedvezményes ár. A kedvezmény mértékére 

színes grafikával illusztrált tájékoztatókkal hívjuk fel potenciális olvasóink figyelmét. 

A kihelyezett beiratkozási akciók sikerességében döntő tényezőnek bizonyult a megfelelő 

helyszín és időpont kiválasztása, és a kitelepülést megelőző promóció.  

A KITE munkacsoport tagjai előzetes egyeztetés alapján összeállítottak egy listát a lehetséges 

helyszínekről. A kapcsolatfelvétel elsősorban e-mailben, illetve telefonon történt. (Esetenként 

– pl. a főiskoláknál, egyetemeknél – a fogadó intézmény részéről szükség volt a megfelelő 

engedélyek megszerzésére is. Ebben, valamint az esemény meghirdetésében, az általunk előre 

elkészített plakátok kifüggesztésében rendszerint nagy segítségünkre voltak az intézményi 

könyvtár munkatársai, akik szívesen fogadták és támogatták kezdeményezésünket.)  

A nagy tömegeket és sok kiállítót vonzó külső rendezvényeken való megjelenés 

(Nyelvparádé, Múzeumok Majálisa, Könyvfesztivál) esetén még komolyabb 

szervezőmunkára (szerződéskötés, stand bérlése, stb.) van szükség.  

A kitelepülések lebonyolítása ismétlődő projektként fogható fel: minden helyszín egyedi, és 

külön szervezést igényel. Ennek során minden kitelepülési akció előtt készül forgatókönyv, 

mely tartalmazza a pontos helyszínt és időpontot, a kapcsolattartó elérhetőségét, a 

kitelepülésen résztvevő munkatársak nevét, hosszabb rendezvény esetén az időbeosztást, az 

igényelt promóciós anyagok, számlatömbök, váltópénz stb. mennyiségét. 

A helyszínen – az érdeklődő olvasók beíratása mellett – lehetőség van általános tájékoztatásra 

a könyvtár állományáról és szolgáltatásairól; a mobil- vagy wifi internetkapcsolattal 

rendelkező laptopról pedig szükség esetén a könyvtár katalógusa is elérhető. A technikai 

feltételektől és az érdeklődők számától függ, hogy az újonnan beiratkozott olvasók adatai még 

a helyszínen bekerülnek-e a Huntékába, vagy azokat csak papíron rögzítik, és a későbbiek 

során viszik be a rendszerbe. 
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A projekt értékelése, elszámolása 

A lezajlott kitelepülés után írásos beszámoló készül az Igazgatóság számára, mely a 

számszerűsíthető eredmények (beiratkozott használók száma, bevétel) mellett tartalmazza a 

résztvevők röviden megszövegezett tapasztalatait is a kitelepülésről. Esetenként 

blogbejegyzés, fényképes beszámoló, Facebook bejegyzés is születik a rendezvényről. A 

munkacsoport vezetője évente beszámolóban összesíti a kitelepülések eredményeit.  

 2011 2012 2013 2014 2015 (szept.) 

kitelepülések száma 18 5 6 5 4 

beiratkozott használók 167 194 185 212 135 

ebből hosszabbítás 28 45 45 50 41 

bevétel beiratkozási 
díjakból 

257 300 Ft 320 400 Ft 240 000 Ft 294 600 Ft 222 400 Ft 

bevétel dok. eladásából  34 690 Ft 28 700 Ft 20 300 Ft 32 050 Ft 

összbevétel 257 300 Ft 355 090 Ft 268 700 Ft 314 900 Ft 254 450 Ft 
 

A projekt első évében, 2011-ben az OIK 15 különböző helyszínre települt ki, összesen 18 

alkalommal. Az év során különböző tematikus fesztiválokon, kulturális eseményeken, 

konferenciákon jelentünk meg, több főiskolát, egyetemet is felkerestünk – változó sikerrel. Az 

eredmények kirajzolták a következő években követendő irányvonalat: a profilunkba vágó 

tematikus fesztiválokra és a felső- és középfokú oktatás színhelyeire érdemes koncentrálnunk. 

Ennek megfelelően 2012-től jóval csökkent a kitelepülések száma, hatékonyságuk viszont 

nőtt, mind a beiratkozott olvasók száma, mind pedig a bevételek tekintetében. (A 

beiratkozásból származó bevételek összehasonlítása valamivel pontatlanabb képet ad a 

kitelepülések sikerességéről, mivel a kedvezmények mértéke esetenként változott, és 

időközben a használati szabályzat változásával a beiratkozási díjak is alacsonyabbak lettek.) 

Kimagaslóan a legsikeresebb rendezvény az ELTE BTK szeptemberi Könyvtári napja: az első 

alkalommal, 2009-ben körülbelül 40 fő, 2010-ben 112, 2011-ben 70, 2012-ben 118, 2013-ban 

140, 2014-ben már 152 fő iratkozott be ezen a kitelepülésen. 2015-ben visszaesést 

tapasztaltunk, 92 fő volt a beiratkozók száma, benyomásaink szerint a rendezvény iránt 

érdeklődők száma is jóval kevesebb volt a korábbi években megszokottnál.  

Az esemény sikerességében több tényező közrejátszhat: 

- megfelelő a helyszín, hiszen a rendezvény célközönségét a bölcsészhallgatók alkotják, 

akik – az OIK egyedülálló gyűjtőköréből fakadóan – nálunk találhatják meg a 

tanulmányaikhoz szükséges irodalmat; 
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- megfelelő az időpont: a tanévkezdés időszaka, szeptember eleje tűnik a legalkalmasabb 

időpontnak a hallgatók becsalogatására a könyvtárba; 

- kitelepüléseink helyszínei közül ez az egyetlen rendezvény, melynek fókuszában a 

könyvtárak állnak; a hallgatók itt eleve érdeklődnek a könyvtári szolgáltatások iránt, és előre 

tervezik a beiratkozást; 

- a rendezvény promóciója évről évre erősödik, emellett a felsőbb évesek közül sokan már 

az előző alkalmakra is emlékeznek, és a kedvezményes akció idejére tervezik a tagságuk 

megújítását.  

A legsikeresebb rendezvények közé tartozik még a Nyelvparádé és a Múzeumok Majálisa. 

Ezeken jellemzően sokan megfordulnak. A könyvtárról és állományáról való tájékoztatás 

mellett igény van játékos feladatokra is, különösen, ha nyeremény is jár a feladatlapok 

kitöltéséért: felnőtteknek idegen nyelvi kvíz, szópárosító játék, könyvtári totó stb. készül, a 

gyerekek pedig színezhetnek vagy könyvjelzőt díszíthetnek, míg szüleik tájékozódnak, 

esetleg az eladásra kínált fölöspéldányokat böngészik. (A „Könyvmenhely” akció keretében 

az olvasók által adományozott, állományba nem vehető kötetek értékesítésére is jó alkalmat 

adnak a kitelepülések, a dokumentumok eladásából is származott bevétel az elmúlt években.) 

A projekt hosszú távú eredményességének vizsgálata használói szokás- és 
elégedettségvizsgálattal 
Egy-egy kitelepült beiratkozási akció sikerességének megítélése relatív lehet. A mérhető 

mutatók (beiratkozók száma, bevétel) nem tükrözik a promócióból, nyilvános megjelenésből 

közvetetten adódó hasznot. A mennyiségi mutatók a rendezvények rövid távú 

eredményességét jelzik, a kitelepülések végső célja azonban nem a beiratkozott, hanem a 

könyvtárat aktívan használó, sikeres olvasók számának növelése, amit csak nagyobb távlatból 

tudunk vizsgálni. 

Az olvasószolgálatban és tájékoztatásban dolgozó kollégák tapasztalatai szerint a kihelyezett 

beiratkozási akciók során regisztrált személyek jelentős része tényleges használóként 

egyáltalán nem jelenik meg a könyvtárban, vagy csak hónapokkal a beiratkozás után veszi 

igénybe szolgáltatásainkat. 2014 májusában ezért felmérést végeztünk az előző ELTE 

könyvtári napon beiratkozott bölcsészhallgatók körében, hogy ellenőrizni, számszerűsíteni 

tudjuk benyomásainkat. Az ELTE hallgatóinak köre természetesen nem fedi teljesen a 

kitelepülések célközönségét, de ezen belül ők alkotják a legnépesebb és leginkább homogén 

csoportot. Speciális gyűjtőköre és jó megközelíthetősége miatt könyvtárunk bölcsészhallgatók 

nemzedékeinek volt „második otthona.” Az elérhető információforrások (internet), az oktatási 

rendszer és a könyvtárhasználati szokások változásával ez ma már egyáltalán nem magától 
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értetődő. Vizsgálatunk célja az volt, hogy többet tudjunk meg arról, hogy hogyan, miért (vagy 

épp miért nem) használják könyvtárunkat a leendő bölcsészek.  

A felmérés módja 

A vizsgálat tervezésekor az online kérdőív mellett döntöttünk: ennek a módszernek számos 

előnye van a kérdező és a megkérdezettek számára is. Épít arra, hogy az Y generáció tagjai a 

papíralapú kérdőív kitöltésénél szívesebben kattintgatnak; megszokták, sőt talán már maguk 

is alkalmazták ezt a technikát. Az online kérdőív interneteléréssel bárhol, bármikor kitölthető; 

mivel nem kötődik a személyes jelenléthez, azonos eséllyel éri el a könyvtárat rendszeresen 

látogató és az azt többnyire távolról vagy egyáltalán nem használó személyeket.  

A Google sablonjaival viszonylag rövid idő alatt készíthetünk személyre szabott, nagy 

mennyiségű adat rögzítésére és feldolgozására alkalmas kérdőívet, mely formailag 

kidolgozott, mutatós, és nem utolsósorban: ingyenes.  

Előnyei mellett, a személyes kapcsolat hiányában rejlik az online kérdőíves módszer hátránya 

is: teljes mértékben a használón múlik, hogy szán-e 10-15 percet kérdéseink 

megválaszolására, vagy figyelmen kívül hagyja az e-mailben kiküldött linket. 

A kérdőív összeállításának szempontjai 

A kérdőívet a 2013-ban végzett, a könyvtár teljes olvasóközönségére kiterjedő 

elégedettségvizsgálat szempontjait figyelembe véve állítottuk össze, hogy a korábbi 

vizsgálatokkal összemérhető adatokat kapjunk. A könyvtárhasználatra vonatkozó kérdések a 

könyvtárlátogatás gyakoriságára, céljára, a keresett dokumentumok témájára és nyelvére 

tértek ki. A szolgáltatásokkal kapcsolatban az igénybevétel gyakoriságára („soha”, 

„alkalmanként”, „rendszeresen” + „erről nem is tudtam!”) és az elégedettségre (ötfokozatú 

skála + „nincs véleményem” opció) kérdeztünk rá. Fontosnak tartottuk a „nem ismerem, nincs 

véleményem” válaszlehetőség megtartását, mivel nem minden olvasónk veszi igénybe a 

könyvtár különböző szolgáltatásait, nem feltétlenül rendelkezik tapasztalatokkal az adott 

kérdésben. A kényszerből, jobb híján bejelölt válaszok torzítanák az eredményt; másrészt az 

intézmény számára az is fontos visszajelzés, ha egyes szolgáltatásai nem (eléggé) ismertek a 

használók körében. 

A könyvtárhasználatra vonatkozó kérdéseket csak azoknak tette fel a rendszer, akik előző 

válaszuk alapján legalább néhányszor ellátogattak könyvtárunkba. Azoktól, akik összesen 

egyszer, vagy egyszer sem jártak nálunk, azt szerettük volna megtudni, mit tehetnénk, hogy 

jobban megfeleljünk igényeiknek, elvárásaiknak, illetve miért iratkoztak be könyvtárunkba.  
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A kérdőívet az ELTE Könyvtári napra kihelyezett beiratkozási akciónk értékelése és a 

személyes statisztikai adatokra (kor, nem, legmagasabb iskolai végzettség) vonatkozó 

kérdések zárják. 

Kizárólag a néhány kattintással megválaszolható (feleletválasztós, ill. osztályozó jellegű) 

kérdéseket tettük kötelezővé, a hosszabb kifejtést igénylő kérdésekre önkéntes volt a 

válaszadás.  

Kiküldés előtt a kérdéssort több kolléga véleményezte, javaslatukra kisebb formai és tartalmi 

módosítások is történtek. Emellett „külsős” szemmel tesztelte a kérdőívet néhány ismerős 

olvasónk, akik az éles kitöltésben nem vettek részt. A teszt a kitöltéshez szükséges idő 

ellenőrzése szempontjából is fontos volt: igyekeztünk úgy meghatározni a kérdések 

mennyiségét, hogy a válaszadás lehetőleg ne vegyen igénybe 10 percnél többet.                                                                                                                                     

A mintavétel 

Vizsgálatunk tárgyát a 2013-as ELTE könyvtári napon beiratkozott olvasóink 

könyvtárhasználati szokásai képezték. A minta kiválasztásához az integrált könyvtári 

rendszerben tárolt adatokra támaszkodtunk. Azoknál a használóknál, akik kitelepülés során 

iratkoznak be vagy hosszabbítják meg tagságukat, a regisztrációt végző kollégák rendszerint 

szöveges megjegyzést készítenek erről a Huntéka integrált rendszer olvasói űrlapján, ami a 

beiratkozás dátumával kombinálva lehetővé teszi adataik kikeresését. A kitelepülésről készült 

statisztika szerint 2013-ban 140 fő iratkozott be az ELTE-n. A Huntéka rendszerben végül 

130 olyan olvasót találtunk, aki megfelelt ennek a kritériumnak, és e-mail címét is megadta – 

őket kértük meg, hogy vegyenek részt a vizsgálatban, és töltsék ki a mellékelt linken elérhető 

kérdőívet, amire egy hét állt rendelkezésükre. A kérdőív kiküldése napján érkezett a legtöbb 

válasz, majd a rá következő napokban még néhány. Az ezután küldött emlékeztető e-mail 

csaknem megkétszerezte a válaszok számát. Összesen 40 fő – a megkérdezettek közel 

harmada – töltötte ki a kérdőívet, közülük 29 új beiratkozó és 11 hosszabbító volt. (Az arány a 

teljes sokaságban 118:23, úgy tűnik tehát, hogy azok hajlandóbbak a válaszadásra, akik több 

éve rendszeresen használják a könyvtárat.)  

A 2014-es használói szokás- és elégedettségvizsgálat eredményei 

A könyvtárlátogatás gyakorisága 

A kérdőívet kitöltő 40 hallgató csaknem fele havonta, vagy annál gyakrabban járt az OIK-ban 

a 2013/2014-es tanévben, 11-en ennél ritkábban, néhány alkalommal látogatták meg a 

könyvtárat, és további 11 fő jelezte, hogy egyszer sem (10), illetve egyetlen alkalommal (1) 
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járt nálunk, miután beiratkozott. Az utóbbi két válasz esetén a könyvtárlátogatás céljára, a 

könyvtári szolgáltatások igénybevételének gyakoriságára és az ezzel való elégedettségre 

vonatkozó kérdéseket nem tettük fel.  

A könyvtárlátogatás célja 

Ennél a kérdésnél elsősorban a szak- és szépirodalom iránti igényre voltunk kíváncsiak, 

illetve arra, milyen mértékben kötődik az a tanulmányokhoz és az egyéni érdeklődéshez, a 

hallgatók szabadidejének eltöltéséhez. Azt is szerettük volna megtudni, mennyire tartják 

számon olvasóink a könyvtári gyűjteményhez szorosan nem kötődő lehetőségeket (ingyenes 

internet, közösségi tér).  

Mivel itt egyszerre több válaszlehetőséget is bejelölhettek a hallgatók, a 29 kitöltőtől összesen 

75 választ kaptunk. A szépirodalom iránti igény dominált (54%, egyforma megoszlásban a 

tanulmányi célú és az egyéni motiváció miatt), a szakirodalom – nem meglepő módon – 

elsősorban a tanulmányok miatt (29%) kerül kézbe, de esetenként egyéni érdeklődésből is 

(7%). A könyvtárlátogatás céljaként megjelent a számítógép- és internethasználat (4%), a 

zenei dokumentumok iránti igény (3%), a közösségi tér használata (1%), és az egyéb válaszok 

közt a filmkölcsönzés és a munka. 

A válaszadók harmada általában csak a tanulmányaihoz kötődő irodalom miatt keresi fel az 

OIK-ot. Vajon mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ők a diploma megszerzése után is 

használják a könyvtárat? Másokat kizárólag a szépirodalom érdekel, pedig feltételezhetnénk, 

hogy a bölcsész hallgatók tanulmányaik során irodalomtörténeti, nyelvtudományi 

szakmunkákat is keresnek majd, melyek szintén hozzáférhetők az OIK-ban.  

A keresett dokumentumok témája és nyelve 

A következő kérdés részben ehhez kapcsolódik: a leggyakrabban keresett dokumentumok 

témáját kértük megadni, lehetőleg max. 3 válaszlehetőséget megjelölve. 92 választ kaptunk. A  

legkeresettebb az eredeti nyelvű világirodalom (28%), mely gyűjtőkörünk kiemelten fontos 

eleme; ezt követték a nyelvkönyvek (21%), s csak ezután következett a világirodalom magyar 

fordításban (17%), a magyar irodalom (11%), az irodalomtudomány (11%), és a nyelvészet 

(9%). 

A megkérdezettek körében az angol (27%) és a magyar nyelvű (24%) dokumentumok a 

legkeresettebbek, ezt követi a spanyol (11%), német (7%), francia (6%) és az olasz (6%). Az 

angol és a magyar nyelv dominanciája nem meglepő, korábbi tapasztalatainkat tükrözi, és 

egybecseng a könyvtár gyűjteményszervezési stratégiájával. Figyelemre méltóbb a többi 
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válasz megoszlása, a kis nyelvek és a nyelvi sokszínűség iránti igény vonatkozásában: 29 

személytől összesen 102 választ kaptunk, a megkérdezettek 85%-a érdeklődik legalább 3 

nyelv iránt (ez általában – de nem mindig – a magyar és 2 vagy több idegen nyelv 

kombinációja), de az 1 vagy 2 nyelvet bejelölők is az angolt választották, egy másik idegen 

nyelvvel párosítva. Van olvasónk, aki 5, 6 vagy akár 7 nyelv iránt is érdeklődik.  

A szolgáltatások igénybevételének gyakorisága 

A válaszadók közt a könyvtár hagyományos szolgáltatásai a legnépszerűbbek: 90%-uk 

kölcsönöz könyvet, és többségük (69%) rendszeresen teszi ezt; közel háromnegyedük szokott 

nyelvkönyvet kölcsönözni, és szinte minden harmadik válaszadó DVD-t, hangoskönyvet is 

kölcsönöz. A Zeneműtár gyűjteményéből a megkérdezett bölcsészhallgatók közül csak 

néhányan kölcsönöznek kottát, zenei CD-t, DVD-t.  

A könyvek helyben használata kevésbé jellemző: a válaszadók mintegy fele él vele 

alkalmanként, további egynegyede rendszeresen. A folyóiratokat, napilapokat csupán a 

nyilatkozók 7%-a használja rendszeren, 14%-uk alkalmanként. A könyvtárban elérhető 

előfizetéses adatbázisok (pl. EBSCO, GALE, Oxford Music Online, JSTORE, Project Muse, 

ADT, NAVA) kihasználtsága sem optimális: a nyilatkozó hallgatók fele nem használja, 28%-

uk nem ismeri ezt a lehetőséget. A könyvtár saját adatbázisai ismertebbek, de nem népszerűek 

a hallgatók körében. 

A katalógust minden megkérdezett olvasónk használja, 72% rendszeresen teszi ezt. Szinte 

minden harmadik válaszadó rendszeresen kéri könyvtáros segítségét, és kétszer ennyien 

vannak, akik alkalmanként élnek ezzel a lehetőséggel. A könyvtári számítógépeken 

viszonylag kevesen interneteznek a megkérdezett fiatalok közül (28%), többen (45%) szokták 

saját eszközzel használni az ingyenesen elérhető wifi hálózatot.  

A fénymásolást, nyomtatást legfeljebb alkalmanként veszik igénybe (14%); laptopot, ill. 

laptopzárat 1 fő kölcsönzött. A kérdőív eredményei alapján kerékpártárolónkat sem a 

bölcsészhallgatók használják.  

Észlelhető a közösségi funkció erősödése. Bár a könyvtár hagyományosan az elmélyült, 

egyéni tanulás színtere, tapasztalataink szerint egyre nagyobb igény jelentkezik csöndes, 

kényelmes, ingyenesen használható helyszínre, amely alkalmas beszélgetésre, magánóra 

tartására, csoportos tanulásra is. Csak egy fő esetében szerepel a könyvtár ilyen jellegű 

használata mint a látogatás fő célja, de 9-en jelölték, hogy alkalmanként élnek ezzel a 

lehetőséggel, egy olvasónk pedig rendszeresen szervez találkozót a könyvtárba – ez a 

válaszadók harmadát jelenti. 
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Az OIK webes portálját, katalógusát, saját adatbázisait a válaszadók több mint fele keresi fel 

rendszeresen, további 41% alkalmanként. Kevésbé jellemző (17%) a tájékoztató kollégák 

megkeresése e-mailben vagy telefonon, ill. közvetlenül a portál felületén feltett kérdés.  

A közösségi médiában két eszközzel van jelen az OIK. Az első, a Kávészünet c. blog 2007 óta 

működik, bejegyzései közt szerepelnek könyvismertetések, könyvtári, zenei és nemzetiségi 

hírek, aktualitások, megemlékezések jelentős alkotók születésének, halálának kerek 

évfordulóiról.1 A blogot mindössze a megkérdezettek 10%-a olvassa, 34% nem ismeri. 

Többen érdeklődnek a könyvtár Facebook oldala(i) iránt. Az OIK Facebook profilja 2010-ben 

jött létre, ezt követte a Zeneműtár és az eszperantó gyűjtemény saját Facebook oldala. Az ide 

kerülő posztok figyelemfelkeltő, tömören megfogalmazott információkat, képeket, ajánlókat 

tartalmaznak. A megkérdezettek közt van 3 rendszeres követőnk (10%), további 9 fő (31%) 

alkalmanként látogatja Facebook oldalunkat.  

Elégedettség 

Szerettük volna megtudni, mennyire elégedettek használóink az igénybe vett 

szolgáltatásokkal, a könyvtár állományával, eszközeivel, munkatársaival. Mindezeket 

ötfokozatú skálán értékelhették (nagyon elégedett [5], inkább elégedett [4], közepesen 

elégedett [3], inkább elégedetlen [2], nagyon elégedetlen [1]). A nincs véleményem válasz 

értékét 0-nak tekintettük; átlagot csak az 1-től 5-ig értékelők véleményéből számoltunk.  

Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó átlagértékek 3,71 és 4,61 közé estek. Legalacsonyabb 

értékelést a kották választéka kapott (3,71), a szolgáltatások árát 3,85-re, a CD-k, DVD-k 

választékát 3,92-re értékelték a válaszadók. 

4,5 fölötti értékelést kapott a könyvtárosok felkészültsége, szaktudása (4,58), segítőkészségük 

(4,59), az internetes katalógus használhatósága (4,61) és a belső terek megjelenése (4,62). 

Az egyes kérdésekre kapott elégedettségi mutatók válaszadók számával súlyozott átlaga 

4,32.2  

Az elégedettségi mutatók átlagértékeit hálódiagramon ábrázoltuk, összevetve azokat a 2013-

ban végzett használói elégedettségvizsgálat adataival, ahol a kérdések azonossága ezt 

megengedte. 

                                                 
1 Földi Tamás: Kávészünet a Facebookon - az Országos Idegennyelvű Könyvtár jelenlétéről a 

közösségi médiában  In: TMT 60. (2013) 9.,  p. 393-397. 

2 Sajnos kimaradt a kérdőívből a könyvtár egészére vonatkozó, általános elégedettségre 

irányuló kérdés, ezzel nem tudjuk összevetni az így kapott értéket. A 2013-as felmérésben az általános 

elégedettségre vonatkozó érték 4,67.  
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A két vizsgálat során kapott értékek közt nincs jelentős eltérés (egyes esetekben, pl. nyitva 

tartás, belső terek megjelenése, folyóiratok választéka, közel egyforma értékeket kaptunk), 

ebből mégsem szabad túlságosan messzemenő következtetéseket levonnunk. A 2013-as 

felmérés célcsoportja a könyvtár teljes olvasóközönsége volt, kényelmi mintavétellel kapott, 

416 fős minta alapján készült, míg a jelenlegi felmérés az olvasók egy meghatározott 

csoportját vizsgálta, 40 fős minta alapján. Egyik minta sem volt reprezentatív a könyvtár 

összes beiratkozott olvasójára nézve.  

Szerettük volna megtudni, hogy mi az, amivel a leginkább, és mi az, amivel legkevésbé 

elégedettek használóink az OIK-kal kapcsolatban. A szabad szöveges válaszokat 

kategorizálva azt láttuk, hogy az elégedettséget leginkább növelő tényezők: az állomány 

nagysága, sokszínűsége; a segítőkészség, kedvesség, mosoly; a kellemes környezet. 

Elégedetlenségre adnak okot az állomány és az infrastruktúra hiányosságai, az OPAC-ban 

előforduló hibák, a megközelíthetőség, a nyitva tartás, és olyan használónk is volt, aki épp az 

általában nagyon magasra értékelt kedvességet hiányolta. 

Megkérdeztük a hallgatókat – azokat, akik használták a könyvtárat, és azokat is, akik nem 

látogattak el hozzánk – azzal kapcsolatban, hogy hogyan felelhetnénk meg jobban az  

elvárásaiknak, mit tehetnénk könyvtárhasználatuk elősegítése érdekében. A válaszok jórészt a 

korábban vázolt problémákkal függnek össze: szükség lenne az infrastruktúra fejlesztésére 
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(elektronikus kérőlap bevezetése), a szak- és szépirodalmi állomány bővítésére, többeknek 

fontos a nyitottság és a segítőkészség, mások a szerda délelőtti és a hétvégi nyitva tartást 

hiányolják. Az egyik kitöltő kíméletlenül őszinte válaszát idézem: „...Valójában, amíg nem 

tűnik úgy, hogy csak itt találom meg, ami a munkámhoz kell, addig mindegy, mit tesznek.”  

Mindig van lehetőség arra, hogy megfelelő szervezéssel és kreativitással, a használók igényeit 

és a minőséget szem előtt tartva eredményeket érjünk el. Vannak problémák, melyeket 

orvosolnunk kell, és lehet is (pl. az OPAC ellenőrzésével); odafigyelhetünk a tájékoztatás 

hangnemére és tartalmára, hogy ne róják fel hibaként a gyűjtőkörünkbe nem tartozó 

dokumentumok hiányát; állománygyarapításunk érdekében gondosan válogathatjuk az 

ajándékba kapott könyveket, és pályázatot pályázat után írhatunk, mégis vannak olyan 

korlátok, amiket nem tudunk önerőből átlépni. A használók igényeihez igazodó, friss 

szakirodalom biztosítása nem megy rendszeres beszerzési keret nélkül. Infrastruktúrát 

fejleszteni nem (de a működését fenntartani sem!) lehet megbízható informatikai eszközök 

nélkül. Leépítés utáni, minimális létszámmal a korábbi nyitva tartási időt megtartani is 

eredmény, hát még tovább bővíteni azt! 

A Könyvtári nappal kapcsolatos tapasztalatok 

Felmérésünk kiindulópontja volt a szeptemberi ELTE Könyvtári nap. Bár a vizsgálat 

elsődleges célja nem a rendezvény megítélésének, hanem a nap során beiratkozott hallgatók 

könyvtárhasználati szokásainak megismerése volt, néhány kérdést ezzel kapcsolatban is 

feltettünk. Kíváncsiak voltunk, hogyan értékelik a hallgatók az OIK jelenlétét a Könyvtári 

napon. A legmagasabb pontszámot a kollégák segítőkészsége (4,51), a legalacsonyabbat az 

állományról való tájékoztatás (4,10) kapta. A rendezvény nagyon sok érdeklődőt vonz, a 

kialakuló tömeg miatt a körülmények nem mindig teszik lehetővé a részletes tájékoztatást. 

Azoknak, akik bizonytalanok a beiratkozással kapcsolatban, ajánlani szoktuk az ingyenes 

látogatójeggyel vagy egyszeri napijeggyel történő könyvtárlátogatást, mely során felmérhetik, 

hogy az állomány és a szolgáltatások megfelelnek-e elvárásaiknak.  

A kihelyezett beiratkozás körülményei jelentős részben a helyi szervezőktől függnek. A 

korábbi tapasztalatokra építve kollégáink igyekeznek minimalizálni a helyszínen végzett 

adminisztratív tevékenységeket a várakozási idő csökkentése, a gördülékenyebb regisztráció 

érdekében.  

Szerettük volna megtudni, mekkora szerepet játszik helyszíni megjelenésünk abban, hogy a 

hallgatók ismerik és használják a könyvtárat. Megkértük őket, hogy fejezzék be a következő 

mondatot: Ha nincs kitelepült beiratkozási akció az egyetemi campuson,… A kitelepülés 
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jelentőségét támasztja alá a válaszok megoszlása: a válaszolók negyede, 10 fő állította, hogy 

eljött volna a könyvtárba beiratkozni; ebből 6-an már korábbi években regisztrált, hosszabbító 

olvasóink voltak. A válaszolók harmada valószínűleg nem iratkozott volna be, ha nem 

vagyunk ott az egyetemen, és 38%-uk nem (vagy csak sokkal később) ismerkedett volna meg 

az OIK-kal.  

Tagság más könyvtárakban 

Az OIK gyűjtőköre részben rokon az Egyetemi Könyvtár és a külföldi kulturális intézetek (pl. 

Goethe, Cervantes, Francia Intézet, Olasz Intézet, Lengyel Intézet stb.) könyvtáraival, van 

átfedés más szakkönyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyűjteményével is. (A 

FSZEK Központi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár térbeli közelsége is befolyásoló 

tényező.) Kíváncsiak voltunk, hogy olvasóink mely gyűjteményeket használják még. A 40 

megkérdezett hallgató összesen 88 könyvtári tagságról számolt be. Az ELTE Egyetemi 

Könyvtárat csak hárman nem jelölték be; a FSZEK Központot 25-en használják.  

Ezután következnek a kulturális intézetek (10 fő) és az OSZK (6). Legalább egy könyvtárat 

minden hallgató megjelölt az OIK-on kívül, de van, aki 4-5 másik könyvtárnak is tagja. 

Személyes statisztikai adatok 

A felmérés utolsó szakaszában személyes kérdéseket tettünk fel. A következőket tudtuk meg 

a kérdőívet kitöltő olvasóinkról: 1988 és 1994 között születtek, 93%-uk nő, legmagasabb 

végzettségük: középiskola 80%, BA v. főiskola 18%, MA v. egyetem 2%. 

Hogyan tovább? 

Vizsgálatunk előtt is nyilvánvaló volt, hogy a bölcsészhallgatókat fontos lenne célzottabban 

megkeresnünk, a képző intézmények figyelmébe ajánlanunk szolgáltatásainkat, 

állományunkat. A kihelyezett beiratkozási akció mellett ezért a könyvtár más lehetőséget is 

kínál a felsőoktatási intézményeknek: hallgatóik előzetes egyeztetés alapján, a szakreferensek 

vezetésével csoportos könyvtárlátogatáson vehetnek részt, melynek során megismerkednek a 

tanulmányaik szempontjából releváns gyűjteményrészekkel, és kedvezményes beiratkozási 

lehetőséget is kapnak. Bízunk benne, hogy a célzottabb promócióval nem csak a beiratkozott 

olvasók számának növekedését, de a nagyobb mértékű könyvtárhasználatot is elő tudjuk 

segíteni.  

Felmérésünk eredményei alapján érdemes lenne nagyobb figyelmet szentelnünk a 

szakfolyóiratok és adatbázisok ismertetésére, akár szervezett használóképzés keretében is. 
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Fontos lenne a külső és belső kommunikáció javítása is, hogy használóink tisztában legyenek 

a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal, igényeik, állománygyarapításra vonatkozó kéréseik 

pedig eljussanak a könyvtár illetékes munkatársaihoz. 
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fényképtárából] 
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SIKERES PROJEKTEK, KULTURÁLIS PROGRAMOK, 
PARTNERKAPCSOLATOK 

 
Dr. Papp Anna Mária 

Partnerség, Innováció, Szolgáltatás - A Kínai sarok projekt 
 

Az írás az Országos Idegennyelvű Könyvtár egyik együttműködésen alapuló kezdeményezését, a Kínai 
sarok (Chinese Corner) projektet mutatja be. Kitér a partnerségre, részletesen tárgyalja a projekt 
megvalósulását, elemzi az együttműködés kölcsönös előnyeit és társadalmi hasznosságát. 
 

A megállapodás előtti helyzetkép 

A Kínai sarok Magyarországon egyedülálló gyűjteményével egy évek óta létező társadalmi 

igényre reagált az Országos Idegennyelvű Könyvtár.  A kínai nyelv tanulása és a kínai kultúra 

megismerése iránt már régóta, ha tömegesnek nem is nevezhető, de jelentős kereslet 

mutatkozott Magyarországon. A könyvtár ezt igyekezett a lehető legjobban kiszolgálni az 

európai és a hazai könyvpiacon fellelhető dokumentumokkal. A nyelvkönyveket tekintve a 

kínálat a használói igényeknek csak részben tudott megfelelni. Magyar közvetítő nyelvvel 

csak régi, több mint 20 éve kiadott könyvek álltak rendelkezésre. Ezekhez a tanulást segítő 

hanganyag sem társult. A kínai könyvpiac a közelmúltban még elérhetetlen volt. Ennek oka, 

hogy a könyvesboltok és a terjesztők nem vállalták a beszállítást. Az külföldről történő online 

vásárlás gyakorlatilag lehetetlen. A könyvesbolt a legtöbb esetben csak devizában történő 

bankkártyás fizetést fogad el, az átutalást pedig előre kéri. A könyvtári törvény ezt nem teszi 

lehetővé. A könyvtár csak a könyvek állományba vétele után, számla alapján egyenlítheti ki a 

vételárat. 

 

Ezt a hiányt sikerült kiküszöbölni egy eredményes együttműködés által. A Kínai sarok 

projektet a Hanban 2012. júliusában indította. Egy év alatt 17 könyvtárral kötöttek 

megállapodást, amelyek közül 5 európai intézmény:  Charing Cross Library (Egyesült 

Királyság), Celje Központi Könyvtár (Szlovénia), Piero Calamandrei Könyvtár (Olaszország), 

egy gimnáziumi könyvtár Németországban és az OIK Magyarországon.  

 

A partnerség 

A kínai partnertől 2013. áprilisában érkezett pályázati felhívás, majd a pályázat beadását 

követően 2013. augusztus 26-án került sor a Hanban és az OIK közötti együttműködési 

megállapodás aláírására. A Hanban célja a kínai nyelv és kultúra széleskörű népszerűsítése. 
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Ez pedig összhangban van az OIK küldetésével. A könyvtár kiemelt céljai között szerepel más 

nyelvek és kultúrák megismerésének támogatása. A könyvadományt 2013. december elején 

vette át a könyvtár.   A Kínai sarok megnyitójára 2014. március 19-én került sor, amelyen a 

gyűjteményt Hammerstein Judit kultúráért felelős helyettes államtitkár, Xiao Quian kínai 

nagykövet, és Mender Tiborné, az OIK főigazgatója mondott beszédet. 

1 

 

 

A megállapodás értelmében a Hanban 300 kínai nyelvű és Kínával kapcsolatos 

dokumentumot (könyvet, CD-t, DVD-t) adományozott az Országos Idegennyelvű 

Könyvtárnak. Ebből 200 db nyelvkönyv, 100 db pedig a kultúra, a művészet és a társadalmi 

élet különböző területeivel kapcsolatos ismeretterjesztő kiadvány, ill. szakkönyv. A partner 

messzemenően figyelembe vette az OIK igényit. Lehetővé tette, hogy egy 508 címet 

tartalmazó ajánlatból az OIK gyűjteményének megfelelő könyvcsomagot állítson össze. A 

Kínai sarok létrehozásával kapcsolatos költségek fedezésére 9000 dolláros támogatás is az 

egyezmény részét képezte. Ebből 1500 dollár szolgáltatás formájában érkezett, amely 

tartalmazta a dokumentumok MARC rekordjait, az  elegáns Kínai sarok névtáblát és  

egységes céges reklámanyagokat. A fennmaradó 7500 dollár (1,5 millió Ft) pénzbeli 
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támogatás 54 százaléka a megállapodás értelmében reklámra, a támogatás többi része a Kínai 

sarok kialakításával és működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére volt fordítható.  

2. 

  

 

A 200 db nyelvkönyv és szótár segítséget nyújt a kínai nyelv és írás tanulásához alapfoktól 

felsőfokig, gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Szinte az összes nyelvkönyvhöz tartozik 

tanulókártya csomag, vagy elektronikus melléklet, amely többféle hordozón: audio CD-n, 

DVD-n, CD-ROM-on, pendriveon, szövegfelolvasó tollon áll rendelkezésre. A nyelvkönyvek 

alapfokú, középfokú és felsőfokú tudásszintekre tagolódnak. További 100 db könyv a kínai 

kultúra különböző aspektusaival kapcsolatos. Ezek között van irodalomtörténet, kortárs és 

klasszikus szépirodalom, amely kínai nyelven és angol fordításban is olvasható. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a 2012-ben Nobel-díjjal kitüntetett Mo Yan két eredeti nyelvű műve is 

része a gyűjteménynek. Kiváló könyvek mutatják be a kínai kultúra fontos területeit: 

filozófiát, teakultúrát, kalligráfiát, a Pekingi Operát, kerámiát és képzőművészetet, 

gasztronómiát.  

3. 
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Az együttműködés eredményei 

A kulturális együttműködések jelentős értéket teremtenek a társadalom számára. A Kínai 

sarok kapcsán kialakult együttműködés hasznossága 3 síkon is tetten érhető. A két partner 

összefogással könnyebben megvalósíthatta egyéni céljait. A Hanbannak az adomány által 

sikerült eljuttatnia a kínai nyelvet és kultúrát egy új célközönséghez. Az Országos 

Idegennyelvű Könyvtár ezáltal egy új gyűjteményrésszel és olvasói réteggel gazdagodott. Így 

magas színvonalon sikerül kiszolgálni azt az igényt, amely napjainkban az egyre népszerűbb 

kínai nyelv és kultúra iránt mutatkozik. A Kínai sarok átadásával kapcsolatos médiakampány 

(elektronikus és hagyományos újságcikkek, rádióriportok, plakátok, szórólapok) mindkét 

partnert a figyelem középpontjába állította. 

 

A projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma is kétmillió forintos támogatásban 

részesítette. Így lehetővé vált a Kínai saroknak helyet adó Nyelvstúdió infrastruktúrájának 

korszerűsítése. Az igazi nyertesek tulajdonképpen a használók, információs és tanulási 

igényeiket megújult könyvtári környezetben széleskörű kínálat szolgálja ki. Magyarországon 

nyilvános könyvtárban eddig nem volt mindenki számára hozzáférhető jelentős kínai 
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gyűjtemény. A Kínai sarok révén mostantól az érdeklődők hozzájuthatnak a legfrissebb 

nyelvkönyvekhez, szépirodalmi művekhez, valamint szakkönyvekhez. 
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Csekő Ildikó 

A sokoldalú Radnóti, Radnóti-hét az OIK-ban 
 

A Holokauszt Emlékév keretén belül egyik legnagyobb költőnkről, Radnóti Miklósról országszerte több 
megemlékezést tartottak halálának 70. évfordulója alkalmából. Ebbe a programsorozatba 
kapcsolódott be könyvtárunk is Radnóti-legendák, Radnóti-hét az Országos Idegennyelvű Könyvtárban 
című rendezvényével. A programok elemzésével arra kívánok rámutatni, hogy mennyire sokoldalú volt 
Radnóti Miklós, és hogy munkásságának milyen utóélete van.  
 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) mindig odafigyelt arra, hogy neve ellenére ne 

csak a világirodalmat, hanem a magyar irodalmat is népszerűsítse. A magyar irodalom 

gyűjtése, a magyar irodalmi programok szervezése ugyanúgy a könyvtár feladatai közé 

tartozik, mint más nyelvek irodalmának a bemutatása. Ennek jegyében kapcsolódott be az 

intézmény a 2014-es Radnóti-év programsorozatába. A könyvtár gyűjteményében Radnóti 

Miklóstól közel száz dokumentum található 15 nyelven, és a versek és műfordítások mellett a 

költőről írt monográfiák, tanulmánykötetek is gazdagítják a Radnóti-irodalmat. 

Könyvtárunk hozzá kívánt járulni a Magyar Holokauszt Emlékév – 2014, illetve a Radnóti-

emléknap méltó megünnepléséhez. Az OIK a 2013. szeptember 30-án megjelent „Civil Alap – 

2014 pályázati program” keretében nyújtott be pályázatot a Radnóti-hét programsorozatra. 

Pályázatunk támogatásban részesült, és a megvalósításra 1,8 millió forintot nyertünk el. A 

költő emlékének méltó megünneplésére intézményünk 2014. november 3-7. között egyhetes 

programmal készült „Radnóti-legendák” Radnóti-hét az Országos Idegennyelvű Könyvtárban 

címmel. A látogatók, érdeklődők nagy száma azt mutatatta, hogy a könyvtár belvárosi 

intézményként Radnóti emlékprogramjával az ünnepi megemlékezések egyik fontos központi 

helyszínévé vált.  

A könyvtár programtervét úgy állította össze, hogy az a magyar holokauszt és a magyar 

kultúra egyik legtragikusabb dátuma, Radnóti Miklós halálának évfordulója előtti héten 

ráirányítsa a figyelmet a költő életére és munkásságára. A programsorozat megtervezésekor 

arra törekedtünk, hogy a szokványos megemlékezésektől eltérően, az irodalom, a művészet, 

az irodalomtudomány képviselőinek széles körét vonultassuk fel, a társadalom minél 

szélesebb körét szólítsuk meg, s a közgyűjtemények közötti összefogásra buzdítsunk. Másik 

célunk az volt, hogy Radnóti életművét, illetve az ő általa ihletett művészeti alkotásokat minél 

több oldalról mutassuk be, hogy szerepet kapjon az életmű műfaji sokszínűsége, és más 

művészeti ágakkal való kapcsolata, illetve az életmű utóélete, hatása. Így az öt napos 

rendezvényen minden alkalommal más szemszögből emlékeztünk a költőre, minden egyes 
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nap más témakört, más művészeti irányzatot ölelt fel. A Radnóti-hét programjainak az 

összeállításában Vilcsek Béla, irodalomtörténész, egyetemi tanár, a projekt szakmai 

tanácsadója volt segítségünkre. 

 

Első nap: a költő és műfordító 
A Radnóti-hetet egy átfogó jellegű kiállítással, „Orpheus nyomában” Radnóti a fordító költő 

címmel (2014. november 3–28.) nyitottuk meg az OIK és az Országos Széchényi Könyvtár 

(OSZK) gyűjteményében fellelhető Radnóti-dokumentumokból. Ezen az első napon 

bemutattuk Radnóti Miklós pályáját, életművét, a költőt. 

Az OSZK részéről Rózsafalvi Zsuzsanna, a Kézirattár munkatársa állította össze a kiállított 

anyagot. Az OSZK gyűjteményéből Radnóti első kiadású köteteit, kéziratokat, leveleket 

kaptunk kölcsönbe. A kiállított első kiadású kötetek legtöbbjében, melyek az OSZK 

tulajdonát képezik (1936 Járkálj csak halálraítélt!, 1930; Pogány köszöntő, 193; Újmódi 

pásztorok éneke, 1938; Meredek út, 1940; Ikrek hava, 1946; Tajtékos ég, posztumusz) ajánlás 

található Radnótitól, pl. Szemere Lászlónak, barátjának, ezek az autográfok növelték a 

kiállított dokumentumok és a kiállítás színvonalát. A kiállított kéziratok az OSZK 

Kézirattárából Radnóti költeményei (Számadás, Pipacs, Kortárs útlevelére), levelei voltak. A 

kiállítás több érdekessége közül egyik volt Radnóti doktori értekezése Kaffka Margitról, 

másik az Ének a négerről, aki a városba ment című költeménye. Ez azért is különleges, mert 

kevesen tudják, hogy Radnóti, miután Párizsban járt, és ott részt vett a Gyarmatügyi 

(K?)kiállításon, több néger tematikájú verset írt, több afrikai mesét lefordított, melyek a 

Karunga, a holtak ura című kötetben jelentek meg. Kiállított antológiák, melyekben Radnóti 

versei megjelentek: Újhold, Lábadozó szél, Jóság, Új magyar líra, Mai magyar költők, 

Korunk. Folyóiratok, amiket megtekinthettek a látogatók: A színpad: a Szegedi Fiatalok 

Művészeti Kollégiumának Szemléje, Tükör, Valóság, Gondolat, Nyugat, Magyar Csillag.  

 

A műfordító 
Ahogy a kiállítás címe is mutatja, a bemutatott dokumentumok között nagy hangsúlyt kaptak 

Radnóti fordításai. Radnóti nemcsak verseket fordított, hanem prózai műveket is, ezekből a 

különlegességekből kiállításunkon látni lehetett Cervantes Don Quijotéját, illetve Huizinga 

tanulmányait és a már említett Karungát. Cserépfalvi Imre így ír a Cervantes fordításról: 

„Ebben az időben kapcsolódott be Miklós egyre jobban a Cserépfalvi Kiadó munkáiba: az 

ifjúsági irodalomban akkoriban sok bárgyú, egyforma könyv jelent meg. Az a gondolatunk 

támadt, hogy meg kellene próbálni a világirodalom nagy klasszikusainak egy-egy művét az 
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ifjúság számára átdolgozni, és újszerű grafikákkal megjelentetni. A 10 kötetre tervezett 

sorozat első kötete: Cervantes Don Quijotéja Radnóti Miklós átdolgozásában, Enyvvári 

Herbert illusztrációival, nagy sikerrel jelent meg.”1 

Természetesen az Orpheust is kiállítottuk, az Orpheus nyomában, műfordítások kétezer év 

költőiből 1943-ban jelent meg, még Radnóti életében. Ebben a kötetben gyűjtötte össze 

műfordításait, a kötet utószavában így ír műfordítói munkájáról: 

“Ezeknek az idegen nyelven írt rokonverseknek némelyikét hónapokig s nemegyszer évekig 
mondogattam magamban, egy-egy soruk elkísért, próbáltam magyarra hangolni otthon, az 
íróasztalom fölött és vendégségben, idegen szobákban, országutakon, marhavagonokban, 
horkoló bajtársak fölött, könyvtárban, hangversenyen, ébren és álomban. Életem súlyos 
éveiben vigasztaltak, gyötörtek és védtek; védtek sokszor önmagam ellen is ezek a görög, 
latin, francia, angol és német versek. Hogy miért éppen ezek s nem mások? Erre nem tudnék 
felelni. Egyik versben a dallam ragadott el, másikban a kép, a harmadikban viszont egy 
megoldhatatlannak látszó probléma izgatott, s legtöbbjében persze minden együtt, a vers 
maga.”2 
1942 márciusában Radnóti szerződik a Rózsavölgyi és Társával, hogy lefordítsa La Fontaine 

meséit. La Fontaine húsz meséjének fordítása végül 1943 karácsonyán jelent meg a Franklin 

Társulat Kétnyelvű Remekművek című sorozatában. Radnóti Miklós a Kétnyelvű 

Remekművek sorozat egy másik kötetében, a svájci költő, Conrad Ferdinand Meyer 

válogatott verseit bemutató darabjában is közreműködött. Kiállításunkon látható volt még a 

Vas Istvánnal közösen fordított Apollinaire-kötet; mely Cs. Szabó László tanulmányával; 

Pablo Picasso rajzával jelent meg Budapesten, a Vajda János Társaság kiadásában, 1940-ben. 

1943 tavaszán kezdődtek meg a Franklin Társulatnál az új magyar Shakespeare összkiadás 

szerkesztésének munkálatai. Radnóti 1943 decemberében elsőként a Makrancos hölgyre 

kapott megbízást, melyet 1944 májusában a Vízkeresztre módosított a kiadó. Ám mivel 

Radnóti 1944 májusában megkezdte munkaszolgálatát, a Vízkereszt fordításának 

befejezésével nem készült el. A hiányzó munkát Rónay György végezte el. A szöveg elsőként 

az 1948-as Franklin-féle Shakespeare kiadásban jelent meg, ez a kuriózum is látható volt 

kiállításunkon. 

 

Radnóti idegen nyelven 
Az OIK állományában Radnóti Miklós magyar nyelvű könyvei mellett fellelhetők a szerző 

több nyelvre lefordított művei is, ezeket állítottuk ki. Radnóti Miklós az egyik legtöbbet 

idegen nyelvre fordított költőnk, versei több mint húsz nyelven jelentek meg, ebből 
                                                 
1 Cserépfalvi Imre: Egy könyvkiadó feljegyzései. Budapest: Gondolat, 1982. p. 97. 

2 Radnóti Miklós: Orpheus nyomában, műfordítások kétezer év költőiből. Budapest: Pharos, 1943. p. 

166-167. 
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könyvtárunkban megtalálható tizennégy különböző nyelvű kötet, ezek között világnyelvek és 

kisebb nyelvek is találhatók. Radnóti ilyen mértékű idegen nyelvre fordítása tulajdonképpen 

tragikus életművének köszönhető, hisz a világirodalom a mártírköltőt, a Holokauszt költőjét 

látta benne. Az összes kiállított idegen nyelvű kötetre itt hely hiány miatt nem tudunk kitérni, 

csak a három nagy európai nyelven készült fordításokról teszünk említést. 

Branczeiz Anna fiatal irodalmár foglalkozik Radnóti angol nyelvű fordításaival és 

recepciójával Radnóti Miklós és az amerikai vallomásos költészet: Széljegyzetek egy 

analógiához című tanulmányából idézünk: 

„Radnóti Miklósnak és verseinek az angol nyelvű recepciójával többek között azért is 

érdemes külön foglalkozni, mert a magyar költőről nemcsak három monográfia született, de 

összes versét is lefordították már. Ráadásul „hollywoodi sztár” is lett Radnótiból: Forced 

March (Erőltetett menet) címmel született egy amerikai–magyar kooprodukciós film.”3 

A francia fordítás Jean-Luc Moreau nevéhez fűződik, 1975-ben jelenik meg a Pierre Jean 

Oswald kiadónál Marche forcée ~ Erőltetett menet címen. Ebben a kötetben válogatott 

költemények és az Ikrek hava fordítása található.  

Az első német fordítás Franz Fühmann, német író nevéhez fűződik. Érdekesség, hogy 

Fühmann Reichenbergben járt gimnáziumba, ahol Radnóti - nagybátyja kívánságára - 1927-

28-ig a textilipari főiskolán tanult. Ez a válogatott verseket tartalmazó kötet 1967-ben jelent 

meg Ansichtskarten címmel a Volk und Welt kiadónál. A következő fordító Markus Bieler, 

maga is költő, a kötet 1979-ben jelent meg a budapesti Corvina kiadónál, Gewaltmarsch 

címmel. Ezt a két kötetet láthatták kiállításunkon a látogatók, de Németországban további 

fordítások is készültek. Ezeken kívül még német nyelvű magyar költészeti antológiákban is 

megjelentek Radnóti versek, és az Ikrek havát is kiadták németül. Radnóti ilyen mérvű 

németre fordítása valószínűleg a már említett okokkal magyarázható, ő a Holokauszt költője.  

 

Egy szerelem három éjszakája 
Radnóti kötetein, műfordításain, idegen nyelven megjelent könyvein kívül egy tárlót 

szenteltünk az Egy szerelem három éjszakája című színpadi műnek is. Ez a darab azért is 

érdekes, mert a Radnóti Miklós és ifjú felesége, Gyarmati Fanni tragédiába forduló szép 

kapcsolatát bemutató mű a magyar színháztörténet első musicalje. A darabot Szinetár Miklós 

rendezésében és elsősorban az ő harcos kiállásának köszönhetően, Hubay Miklós szövegével, 

Ránki György zenéjével és Vas István verseivel a Petőfi Színház 1961. január 12-én mutatta 
                                                 
3 Branczeiz Anna: Radnóti Miklós és az amerikai vallomásos költészet: széljegyzetek egy analógiához. 

In: Hungarológiai évkönyv. 14. (2013) 1., p.179. 
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be Petrovics Emil vezényletében. A főbb szerepeket Margitai Ági, Bodrogi Gyula, Sennyei 

Vera, Agárdy Gábor, Miklósy György és Horváth Tivadar alakította. A frissen elkészült 

Hubay-bibliográfia tanúsága szerint a műnek az elmúlt fél évszázad során közel félszáz 

színházi, filmes, zenés tévészínházi bemutatása valósult meg. Nem véletlenül. A darab 

önértékén és személyes vonatkozásán túl, elsősorban a XX. századi magyar 

társadalomtörténet központi kérdését veti fel: személyes sors és holokauszt, művészet és 

történelem, élet és irodalom ellentmondásokkal terhelt viszonyát. 1967-ben elkészült a mű 

filmes adaptációja Révész György rendezésében, melynek zenéjét Ránki György szerezte. 

Somló Tamás operatőri munkája a filmkritikusok díjában részesült. A film főbb szerepeit 

Venczel Vera, Tóth Benedek, Darvas Iván, Latinovits Zoltán, Sinkovits Imre és Kállay Ferenc 

alakították. A tárlóban látni lehetett mind a színpadi mű, mind a film dokumentumait: többek 

között a Film–Színház–Muzsika, 1961. jan. 20-ai (V. évf. 10-12.) számát a Petőfi Színház 

ősbemutatójáról, fotókat a darab előkészületeiről, az eredeti 1961-es színházi plakátot, Inkey 

Tibor, a Mafilm akkori fotósa fényképalbumát és a film forgatókönyvét. Ezeken kívül 

dokumentumokat a Vas István-hagyatékból, és Vas Istvánnak 1960-ban, a Pesti Műsorban 

megjelent visszaemlékezését is olvashattuk: 

„Több, mint három éve, hogy Elveszett otthonok című kis önéletrajzi regényem megjelent, és 

Hubay Miklós barátom – aki mindenféle életnek és irodalomnak ki tudja szűrni a drámaiságát 

– rögtön a megjelenés után rábeszélt, hogy írjunk darabot a könyv anyagából. Csakhogy ez 

nem volt könnyű. Időbe tellett, amíg tisztán láttuk, mit akarunk. Lassankint eltávolodtunk a 

kisregény nagyon is egyszeri alakjaitól és történésétől, és általánosabb érvényű figurákon és 

sorsokon át próbáltuk színpadra vinni a mi elsüllyedt Atlantisunkat: egy hajdani ifjúság 

tragikus küzdelmét a szépségért és szerelemért, s a tízezer véletlen halálos játékait. Azt is 

éreztük, hogy ennek az ifjúságnak fájdalma és játékossága, költőisége és végzete, úgy is 

mondhatnám, hajdani modernsége, nehezen férne bele egy szabályosabb menetű színdarabba 

– a drámatechnikai kísérletezéstől is húzódoztunk ezúttal. Még abban sem tudtunk határozni, 

prózában vagy versben írjunk-e darabot. Ezekbe a töprengésekbe vágott bele a hír, hogy új 

színház alakul Pesten, amely zenés darabok előadására rendezkedik be. Ezúttal csakugyan a 

"színpadi lehetőségek" hatottak egy dráma megírására: ráébredtünk, hogy éppen a dal és a 

zene adná meg annak a lazább, játékosabb, ha úgy tetszik modernebb feldolgozási módnak 

lehetőségét, amelyre témánknak szüksége van – anélkül, hogy fölösleges formai 

leleményekkel kéne bonyolítanunk…" 

Az estet Mender Ibolya, az OIK volt főigazgatója nyitotta meg, a Radnóti-hét programsorozat 

ötlete, szervezése még az ő vezetése alatt valósult meg. Ezt követte Boka László előadása 
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Radnótiról. Boka László, irodalomtörténész, az OSZK tudományos igazgatója először az 

OSZK és az OIK között létrejött együttműködésről, a programsorozat megvalósulásáról, majd 

a költőről, és a kiállításról beszélt. Utána Pomogáts Béla, irodalomtörténész, az első Radnóti-

életrajz írója emlékezett meg a költőről. Közben Molnár Patrik, az OIK munkatársa olvasott 

fel verseket. Végül Rózsafalvi Zsuzsanna mutatta be részletesen a kiállítást, elmondta milyen 

elvek alapján válogatta össze a kiállított dokumentumokat, és mért ezeket tartotta fontosnak. 

Az elhangzott előadások után minden érdeklődő megnézhette a gazdag kiállítást, mely egy 

hónapig volt látható.  

Második nap: költészet és fotóművészet 
A második napon, november 4-én Tóth József (Füles), Balázs Béla-díjas fotóművész 100 vers 

– 100 kép című kötetéből válogatott fotókból rendeztünk kiállítást „… nekem szülőhazám” 

címmel. Ez a nap a versek és a képzőművészet kapcsolatáról szólt, illetve az életmű 

utóéletéről, hogyan hat egy mai művészre Radnóti élete és munkássága. A fényképalbum, 

amely a Radnóti-centenárium évében jelent meg, Tóth József a költő száz versének ihletésére 

készített száz fotóját tette közzé. A 2009-ben elkészült képeknek kb. a fele volt látható, egy-

egy tablón három kép szerepelt a hozzá tartozó verssel, a képek fekete-fehérben készültek. A 

tárlatot Szakolczay Lajos irodalomtörténész mutatatta be. Előadásában nemcsak Radnótiról, 

hanem arról is beszélt, hogyan kapcsolódnak a fotók a versekhez, hangsúlyozta a kettő közti 

erős kapcsolatot. Radnóti költészetéről szólva kiemelte, hogy tragikus sorsa ellenére 

költészetén átsejlik a remény, ahogy ezt a Gyökér című versben is olvashatjuk: 

„Gyökér karján féreg alszik, 

gyökér lábán féreg ül, 

a világ megférgesül. 

De a gyökér tovább él lent, 

Nem érdekli a világ, 

csak a lombbal teli ág” 
Aláhúzta a fotók vizualitását, a versek és a fotók közti stílusbeli hasonlóságot, így olvad a 

kettő össze igazi műalkotássá. Majd meghallgathattuk magát a fotóművészt is. Tóth József 

színes, élvezetes előadásban számolt be arról, hogyan találkozott az özveggyel, Gyarmati 

Fannival és szerezte meg a beleegyezését a fényképek elkészítéséhez, a könyv kiadásához. 

Mindkét előadás nagyon informatív és szórakoztató volt. Az estet Faragó Laura énekművész 

dalai színesítették. A kiállítást 2014. november 28-ig lehetett megtekinteni a könyvtár 

aulájában.  
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Harmadik nap: költészet és műfordítás 
A harmadik napot a műfordításnak szenteltük, mivel ez nagyon fontos szerepet kapott 

Radnóti munkásságában. „s te messze vagy” Radnóti Miklós műfordításai címmel 

műhelybeszélgetést szerveztünk nemcsak a Radnóti által készített fordításokról, hanem a 

Radnóti műveiből készített idegen nyelvű fordításokról is. A délután első részében Gergely 

Ágnes, Kossuth-díjas költő nagyon érdekes, eddig még publikálatlan előadást tartott Radnóti 

Blake-fordításairól, és arról, hogy Radnótit kik fordították angolra, mindezt példákkal 

illusztrálva. Összevetette Blake London című versének saját, és Radnóti által készített 

fordítását. Majd Szondi György, műfordító a műfordítások kapcsán arról is beszélt, hogy 

maga a műfordítás milyen nehézségekbe ütközik. Az est második részében, a 2014. év 

februárjában, életének 102. évében elhunyt özvegyre, Radnóti Miklósné Gyarmati Fannira 

emlékeztünk. Egy kortárs költő, Hétvári Andrea idézte fel a legendás hitvesnél tett 

látogatásának személyes emlékeit, saját, a Radnóti házaspár ihlette verseivel és fotókkal 

egészítette ki előadását. Az irodalmi délután moderátora Vilcsek Béla volt. 

Negyedik nap: költészet és zene 
A Radnóti-hét programsorozat negyedik napján megzenésített verseket és szavalatokat 

hallgathattunk meg. Radnóti Miklós versei több zenészt is megihlettek, nálunk a meghívott 

vendég a Kosbor Trió volt. Az együttes világzenét játszik, de saját műfaját szózenének becézi, 

hiszen versekből indul, s a vershez tér vissza dalaik minden egyes hangja. A Kosbor együttes 

mellé társult Turek Miklós, aki valódi hivatásának a kivételes világirodalmi értékeket 

képviselő magyar költészet tolmácsolását érzi. Csaknem egy évtizede indított 

VERSSZÍNHÁZi vállalkozásának fő célkitűzése, hogy a magyar közönség újra fölfedezze 

páratlan nyelvi értékeit, melyek egy igazán egyedülálló és figyelemre méltó gondolat- és 

érzelemvilágot közvetítenek. Az előadás A megszólaló Radnóti, két karod csöndje, versek 

halálról és szerelemről címet kapta. Ez az este nagyon különleges volt, az előadás íve követte 

a költő életpályáját, és kiváltotta a nézőből a művészeti alkotásoktól elvárt katarzist. A zene és 

a versmondás igazi egységgé kovácsolódott. Aki végighallgatta, átérezhette a költő tragikus 

sorsát, és gyönyörködhetett költészetében. Az esten részt vettek fogyatékkal élők, akiknek 

jeltolmács segített a szöveg és a zene megértésében.  

 

Ötödik nap: költő a színpadon 
A hét utolsó napját a már említett Egy szerelem három éjszakája című darabnak szenteltük, 

Radnóti alakja a színpadon címmel. A Radnóti-emlékhét szervezői megnyerték a darab 

színháztörténetének legjobb ismerőjét, Sirató Ildikó színháztörténészt, az OSZK munkatársát 

egy vetítőképes előadásra. Az est másik vendége Ungvári Tamás, az MTA doktora, Széchenyi 
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díjas tudós, aki maga is ott volt a darab születésekor, és abban aktív szerepet vállalt. Sirató 

Ildikó bemutatta a darab keletkezéstörténetét, vetített a darabból, és az 1967-ben, Révész 

György rendezésében készült filmből részleteket. Utána pedig Ungvári Tamás személyes 

emlékeivel tarkítva szórakoztató előadásban mesélte el, hogyan is született meg az 1961-es 

első előadás. 

 

A Radnóti legendák az OIK történetének egyik legnagyobb rendezvénye volt. A hét 

programjai nagyon sikeresek voltak, nagy számú érdeklődőt vonzottak, a közönségben 

minden korosztály képviseltette magát. Mindenféleképp ki kell emelnünk, hogy a Radnóti-hét 

programjaiban együttműködő partnerünk volt az Országos Széchényi Könyvtár és a Petőfi 

Irodalmi Múzeum. Így tehát az intézmények közötti összefogás is megvalósult. A program 

résztvevőinek szaktudása, és a kiállítási anyagok magas színvonala lehetővé tette egy igazán 

értékes, esztétikai élményt nyújtó program létrehozását.  
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Virág Bognár Ágota 
Az Országos Idegennelvű Könyvtár Műfordítás pályázatának 10 éve 

 
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) első műfordítás pályázatát 2006-ban, fennállásának 50. 
évfordulóján hirdette meg, hagyományteremtő szándékkal, a nyelvek európai napjára időzítve (minden 
év szeptember 26-a). Eleddig 9 európai nemzet irodalmából egy-egy fontos verset ültettek át 
pályázóink magyar nyelvre. Tizedik pályázatunkat egy magyar vers 12 nyelvre fordításával 
ünnepeltük. 
 
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) első műfordítás pályázatát 2006-ban, 

fennállásának 50. évfordulóján hirdette meg hagyományteremtő szándékkal a Nyelvek 

Európai Napjára. Az Európa Tanács szeptember 26-át A Nyelvek Európai Napjává 

nyilvánította. Az Európa-szerte megrendezett programok célja, hogy felhívják a figyelmet a 

nyelvtanulás fontosságára, a nemzetek közötti kapcsolatok és együttműködések fejlesztésére. 

Könyvtárunk gyűjteménye, könyv- és folyóirat állománya szinte kínálta magát. „A 

műfordítás, a nagy költészetek honosítása a kis népek kedvtelése, kötelessége. Arany más lett 

volna, ha csak olvas és nem fordít Burnst, Shakespeare-t, Babits, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc 

nem úgy szólna, ahogy szól, ha nem csinálja meg a magyar Baudelaire-t, és Apollinaire vagy 

Eliot nélkül máshol tartana a líránk.” – írta Lator László, Műfordításpályázatunk örökös 

tiszteletbeli elnöke az első pályázatunkra beérkezett pályaművek értékelésében. Könyvtárunk 

a fiatal, pályakezdő műfordítóknak szeretne affirmációs lehetőséget nyújtani, fordításaikat a 

szakma legtekintélyesebb képviselői bírálják el.  
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A pályázók 2006-óta 9 európai nemzet irodalmának egy-egy versét ültették át magyar 

nyelvre, azaz szólaltatták meg a költőket magyarul.  

Philip Larkin Leave című versének magyar fordításával indítottuk útjára 

Műfordításpályázatunkat. Ebből az alkalomból huszonnyolc pályamunkát értékelt a zsűri.   

Valerij Brjuszov Ucsenyik Orfeja című versének magyar fordítását vártuk 2007-ben. Az 

orosz szimbolizmus úttörőjének 1918-ban írott versét negyvenegy pályázó szólaltatta meg 

magyarul. 

A katalán származású spanyol Enrique Badosa Canto des las cinco estaciones 

versciklusából az Elegia en enero című költemény harmadik versének az átültetése volt a 

feladat 2008-ban, melyet negyvenketten oldottak meg több-kevesebb sikerrel.  

 A Nemzetközi Chopin Évhez kapcsolódva, 2009-ben Adam Zagajewski Deszcz nad 

Paryżem című versével tisztelegtünk a zeneszerző és a mai lengyel líra előtt. 

Kilencvennyolcan kísérelték meg a lengyel vers magyarítását. 

Németország újraegyesítésének 20. évfordulója alkalmából, 2010-ben Jan Wagner 

Quittenpaste című versének magyar fordítását vártuk. Rekordszámú, száznyolcvanhét 

pályaművet értékelt a zsűri. 

A cseh Karel Šiktanc: Adam a Eva DEN DRUHÝ című versének magyar fordítása szerepelt 

2011-es pályázati kiírásunkban. Negyvenketten fordították magyarra a cseh verset. 

Kereken százan kísérelték meg a magyar származású, francia nyelven író Lorand Gaspar: 

Jérusalem című versének magyar fordítását 2012-ben.  

Az olasz nyelven író, magyar származású Tomaso Kemeny: Melody című kötetéből az 

Azzurro rogo il mare és a  La Regina című versének magyar fordítását értékelte a zsűri     

2013-ban. Száznégy pályamű érkezett százegy pályázótól. 

Mile Stojić horvát költő Govori Petrus: o posvetama című versének magyar fordítását vártuk 

2014-ben. Huszonnyolc pályázónk harmincöt pályaművet küldött. 

Pályázatunkat hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára 2006-ban: bizton állíthatjuk, 

hogy ez sikerült is, ugyanis évről-évre többen pályáznak. Évről-évre többen „bújnak” az 

idegen nyelvű költő bőrébe és próbálják meg átültetni versét magyar nyelvre. 2006-óta 

félezernél is több pályázónk volt. 

Műfordításpályázatunkat minden évben háromtagú zsűri bírálja és értékeli, melynek egyik 

tagja évről évre változik. Ugyanis minden évben a kiírásban szereplő nyelv irodalmának 

kiváló ismerőjét, szakértőjét és fordítóját kérjük fel. A zsűri elnöke pedig a magyar verselés 

szakértője, művelője, aki maga is fordít: így az első négy pályázatunk Lator László értő 

közreműködésével zajlott. Virág Bognár Ágota könyvtáros pedig az egész pályázat 
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szervezésével segíti a fiatal műfordítók pályakezdését. Lator László örökös tiszteletbeli 

elnöke Műfordításpályázatunk zsűrijének. Tevőleges helyét a bíráló bizottságban Lackfi 

János kiváló költőnk és műfordítónk vette át. A kiírás nyelvének szakértőjeként és 

műfordítóként bíráló bizottságunkban részt vett Takács Ferenc műfordító, irodalomtörténész, 

az angol irodalom szakértője, dr.Dukkon Ágnes egyetemi tanár, az orosz irodalom 

szakértője, Tóth Éva a spanyol irodalom kiváló ismerője és fordítója, Körner Gábor a 

lengyel irodalom kiváló ismerője és fordítója, Halasi Zoltán a német irodalom kiváló 

ismerője és fordítója, Vörös István költő és műfordító, a cseh irodalom kiváló ismerője, Tóth 

Krisztina költő, műfordító a francia líra kiváló ismerője és tolmácsolója, Szénási Ferenc az 

olasz vers ismerője és fordítója, Fenyvesi Ottó, a déli szláv nyelvek irodalmában otthonosan 

mozgó költő és műfordító. 

 

Műfordításpályázatunk díjnyertes munkái, valamint a zsűri által kiválasztott 12-16 közlésre 

alkalmas munka évről-évre megjelenik a Napút folyóirat Káva-téka mellékletében külön 

füzetként, amely kiváló tanítási segédlet is az adott nyelv irodalmához, költészetéhez és a 

műfordítási stúdiumokhoz is: ugyanis ritkán adódik lehetőség egy-egy vers 16-, vagy akár 20 

magyar fordítását is kézbe venni. 

Pályázatunkat évről-évre támogatta az NKA, valamint az adott nyelv magyarországi intézetei 

(Budapesti Lengyel Intézet, Goethe-Institut, Cseh Centrum, Francia Intézet). 
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Amennyiben az adott nyelvnek van Magyarországon kisebbsége, akkor a kisebbségi 

önkormányzatok is támogatták pályázatunkat (az Országos Lengyel Kisebbségi 

Önkormányzat, a Belváros-Lipótvárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Terézvárosi 

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a III. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a VIII. 

Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a XIII. Kerületi Lengyel Kisebbségi 

Önkormányzat és a XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzata). Mellettük az adott nyelvterület Magyarországon 

működő gazdasági szervezetei is megtalálhatóak voltak támogatóink között. 

 

Külön említést érdemel állandó támogatónk, a Magyar Fordítóház Alapítvány, mely 

kezdetektől minden évben biztosítja Műfordításpályázatunk különdíját, az egy hét ott-

tartózkodást az Alapítvány balatonfüredi fordítóházában. 

Pályázatunk elmúlt kilenc évében a magyar irodalom befogadó irodalom jellegét 

hangsúlyoztuk, ám a műfordítás nem csak idegen nyelvű irodalmak magyarítását kell, hogy 

jelentse. A magyar irodalomnak a világirodalomba való betagozódásának is egyetlen eszköze 

a műfordítás: a magyar nyelvű irodalmi alkotások megismertetése idegen nyelveken, a más 

nemzetek számára is aktuális irodalmi alkotásaink megmutatása, azaz idegen nyelvekre 

fordítása.  

E gondolat mentén fordíttattuk Domonkos István: Kormányeltörésben című versét a Közép-

Európa, Közép-Kelet-Európa és legtöbbek által beszélt európai nyelvekre. Annál is inkább, 
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mert Európát és az Európában élők mindennapjait áthatja a vers központi gondolata: a 

migráció és annak az életünk legfőbb mozzanatait befolyásoló hatása. Az 1971-ben íródott 

’vendégmunkásvers’ a kultúrák közötti váltást, idegenséget, nyelvtelenséget tematizálja. A 

szándékosan rontott nyelv átültetése mindig izgalmas, és fölöttébb nehéz feladat. Jól kell 

rontani.  

 

Pár évtizeddel a Domonkos-mű publikálása után világméretűvé váltak a migrációs, 

expatriációs áradatok. A Kormányeltörésben szerzője, régi és potenciális új olvasói is 

szemtanúi, részesei a 21. század kezdetét meghatározó drámai folyamatoknak. Az említett 

szemléletbeli átalakulások irodalmi vonatkozásban befolyásolják a mű mai interpretációit, 

míg a nemzetközi színtéren lejátszódó időszerű események váratlanul és nagymértékben 

felerősítik a poéma jelentésvonatkozásait.  

Domonkos István, költő Ókéren született és Jugoszláviában nőtt fel. A szabadkai 

tanítóképzőben tanult és az 1960-as években Tolnai Ottóval és másokkal együtt a vajdasági 

magyar irodalom kiemelkedő műhelye, az akkor induló Új Symposion köréhez tartozott. 

1979. óta Svédországban él, ahová svéd feleségét követte. Legjelentősebb művének 

Kormányeltörésben című versét tartják, amelyet elemzői a huszadik századi magyar költészet 

legfontosabb alkotásai közé sorolnak.  

„A Kormányeltörésben szerzője ösztönösen és tudatosan építette, alakította poétikáját, 

megszenvedte a művészi stratégia kihordását, hisz ez már a keletkezés pillanatában is a 
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writing outside the nation egy változata volt. Grammatikát, ironikus, önironikus, groteszk, 

metaforikus és megrázóan dramatikus poétikai eszköztárat keresett ahhoz, hogy az örökölt 

nyelvi hovatartozáson is kívül helyezkedve, az alkotómunkára, önmagára és léthelyzetére is 

külső látószögből közelíthessen. Az azonosságvesztés és az identitásteremtés egy nem szűnő 

folyamat egymást váltó állapotai.” – írja Thomka Beáta kötetünk utószavában, majd így 

folytatja:  „Domonkos István műve megrendítette a hetvenes évek vajdasági olvasóit, hisz 

olyan emberi és poétikai tapasztalatot közvetített, amellyel mindaddig sem közvetlen, sem 

tágabb környezetükben nem találkoztak. Az időközben eltelt évtizedek az elvándorlást, a 

kiszakadást kényszerű menekülésekkel, háborús kitelepítésekkel váltották fel. A kultúrák és a 

társadalmi közegek közötti közlekedés, a nyelvváltások, a kommunikációs gyötrelmek és a 

beilleszkedési nehézségek kiterjedt és sokak számára megkerülhetetlen jelenkori 

élethelyzetek.” 

Domonkos verse a nyelvi senkiföldjére vetődött emberek elveszettségéről szól: nekünk kell 

érteni őket igazán. Akik ezt a költeményt 12 másik nyelven megszólaltatják, azt tették, amit a 

nyelv erejével tenni lehet: megértést és részvétet kérnek a zavarba került nyelvnek. Az 

előzményeket tekintve műfordítók tucatjai, ebben a csodálatosan szép kötetben pedig éppen 

egy tucat fordító, majd lektor dolgozott azon, hogy ez a vers eljusson igazi közegébe: a 

soknyelvűségbe. Álljon itt a fordítók neve: angolra fordította Owen Good, bolgárra fordította 

Szvetla Kjoszeva, észtre fordította Reet Klettenberg, franciára fordította Reet Klettenberg, 

lengyelre fordította Justyna Musialska, Monika Pierzchała, Julia Wolin, Dorota Stronkowska, 

Anna Butrym és Anna Balcewicz a Teresa Worowska által vezetett műfordítói 

szemináriumon, macedónra fordította Katalin Bogoeva, németre fordította Buda György, 

oroszra fordította Elizaveta Sochivko, románra fordította Andrei Dosa, svédre fordította 

Daniel G Pech, szerbre fordította Judita Šalgo, törökre fordította Tarık Demirkan. 

A Göteborgi Könyvvásár szervezői 2015-ben Magyarországot választották díszvendégül. A 

magyar standot - a Balassi Intézet és a Publishing Hungary szervezte: a könyvvásáron 

kiállított könyvek között szerepelt Domonkos István Kormányeltörésben című tizenkét 

nyelvre fordított verse is. A kötet a Publishing Hungary keretében további könyvvásárokra, 

Frankfurtba, Krakkóba, Bécsbe is el fog jutni, valamint megtalálható lesz a külföldi magyar 

intézetek könyvtárában is.  

Javaslom kiegészíteni a dolgozatot: a műfordításkötet könyvészeti leírásával, 

annotációjával; ill. az abból vett idézet pontos jelölésével; továbbá: az 1-9. évfolyam és a 

10. évfolyam közötti terjedelmi arányának módosítását (míg az előbbi a szerzők-versek 

adat felsorolása, addig az utóbbi részletesen foglalkozik a szerzővel-verssel). 
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CIVILEK A KÖNYVTÁRBAN 
 

Heinczné Oszkai Judit 
KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület, az Országos Idegennyelvű Könyvtár 

Baráti Köre 
 

Az Egyesület 2007-ben alakult, az eltelt nyolc év rövid áttekintése alkalmat ad arra, hogy 
tevékenységünket értékeljük, s felmérjük, hogy az alapításkor megfogalmazott célokat milyen 
mértékben tudtuk megvalósítani.  
 
A KÖNYV(Tár)TÁMASZ Egyesület „…célja az Országos Idegennyelvű Könyvtár 

tevékenységéhez kapcsolódóan az idegen nyelvek tanulásának, tanításának, a nyelvtudás 

szinten tartásának segítése. A könyvtári kultúra iránt érdeklődő személyek összefogása és 

mozgósítása. A humán kultúra bármely hordozón megjelent, magas színvonalú alkotásainak 

megismertetése, gyűjtésének támogatása. Az OIK kiemelt feladata a hazánkban élő 13 

nemzetiség irodalmának gyűjtése, kultúrájának bemutatása. Az Egyesület ezt a munkát 

különböző, kulturális célú rendezvények szervezésével segíti. Az Egyesület alapító okiratban 

foglalt tevékenységi körébe tartozik a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése is. Ennek értelmében segítjük az OIK minden olyan 

tevékenységét, amely az esélyegyenlőség megteremtését szolgálja. 

Az egyesület tevékenységével, programjaival az OIK olvasóinak, a nyelvszakos 

egyetemistáknak, a környék középiskoláinak és minden érdeklődőnek, a könyvtári 

szolgáltatások mellett, lehetőséget kíván teremteni a magas színvonalú ismeretszerzéshez, a 

szabadidő kellemes, hasznos eltöltéséhez.”(részlet az alapító okiratból) 

 Az alábbiakban  az Egyesület eltelt nyolc évének krónikáját adom  közre - címekben, 

számokban röviden megfogalmazva.  

A szervezet tevékenységében jelenleg 28 tag és 50 pártoló tag vesz részt. 

A 2008. évben még éppen csak beindult az Egyesület működése, ezért több találkozót 

szerveztünk a tagoknak és a pártoló tagoknak, amelyeken megvitattuk, milyen módon 

segíthetné a szervezet a fenti célok tényleges megvalósítását. Mivel a 2000-es évek közepétől 

zajló gazdasági világválság következményeként a könyvtárak – így az OIK is - egyre 
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kevesebb nyomtatott, hangzó vagy más hordozón megjelenő dokumentumot tudtak vásárolni, 

az Egyesület tagsága úgy döntött, hogy első akciójával komolyzenei CD-k és DVD-k 

vásárlására gyűjt pénzt. Megalakult az Egyesületen belül egy szűkebb csoport, amely vállalta 

ezt a feladatot, és alapos előkészítés és egyeztetés után, összeállított egy listát a megvásárlásra 

javasolt zenei dokumentumokról. Ezután összegyűjtötték a szükséges pénzt is, és végül 2008-

ban sikerült megvásárolni a kiválasztott lemezeket az Országos Idegennyelvű Könyvtár 

számára. 

2008. - 60.000 Ft összegyűjtése komolyzenei CD-k és DVD-k vásárlására. 

2009. - Alkotó könyvtáros - kiállítás rendezése. 

A zenei rendezvényeket látogatók adományainak köszönhetően 35.000 Ft értékű CD, DVD 

beszerzése vált lehetővé az OIK Zeneműtára számára. 

2010. - „Volt egyszer egy fal" - az NDK emlékezete a fordulat utáni német irodalomban - 

rendezvény a kortárs német irodalomról. 

Szerb Budapest – a magyar főváros szerb vonatkozású építészeti-kulturális emlékei – kiállítás 

és tárlatvezetés. 

Az OIK Nyílt napján jótékonysági büfé szervezése. A befolyt közel 100.000 Ft-ból könyvek 

beszerzése az OIK számára. 

2011.- Mert van itt valamiféle szomjúság . . ." (Pilinszky) Meditáció a költészetről és a 

jelnyelvről – jelnyelvi előadás a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével (SINOSZ) 

együttműködve.  

Jótékonysági büfé szervezése az OIK Nyílt napján. A befolyt 50.000 Ft-ot a könyvtár 

állományának gyarapítására ajánlottuk fel. 

Az 1% -os felajánlásokból befolyt pénzt könyvek beszerzésére átadta az Egyesület a 

könyvtárnak. 

SZEGÉNY CIGÁNYOK-SZEGÉNY CSEREHÁT - fotókiállítás a Pro-Cserehát Egyesülettel 

közösen. 

2012. - pályázati támogatás híján nem szerveztünk programot.  

2013. - Krónikás Ének - Torma Mária pódiumműsora a Magyar Kultúra Napján. 

Régi tervünket sikerült megvalósítani a Népek, mesék, mesemondók programsorozat elindításával, 
amelynek első két előadása a szlovák és a cigány népmese est volt. 
Jótékonysági büfé szervezése az OIK Nyílt Napján. A bevételből fotel vásárlása a könyvtár 

különgyűjteménye számára. 

Összekötő-JEL, Képben formált gondolatok - Két jelnyelvi előadás az OIK Nyílt napján. 
2014. - Jótékonysági büfé szervezése az OIK Nyílt napján – a befolyt 60.000 Ft bevételből 

könyvvásárlás az OIK részére. 
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Hangokból varázsolt hangtalan jelek – a jelnyelvi fordítás műhelytitkai –jelnyelvi előadásaz 

OIK Nyílt Napján. 

Népek, mesék, mesemondók programsorozat – német népmese est. 

2015. - A jelnyelv alakulása generációkon át - mi történik a jelnyelvvel az évtizedek során? 

című jelnyelvi előadás megszervezése az OIK Nyílt napján a Siketek és Nagyothallók 

Országos Szövetségével együttműködve, a Belváros civil pályázatán elnyert összegből. 

A Népek, mesék, mesemondók sorozat folytatása – horvát népmese, előadás, mesemondás a 

népmese napja programsorozathoz kapcsolódóan. Az Egyesület önerőből, a 2015-ben befolyt 

1%-os felajánlásokból valósította meg a programot.   

Az 1%-ból 43.700.-Ft folyt be, a már hagyományos jótékonysági büfé szervezésével és a 

filléres könyvvásárral az OIK Nyílt napján – 60.000.-Ft-ot tudtunk felajánlani 

könyvvásárlásra az OIK részére. 

Az elmúlt nyolc év krónikája talán szemlélteti, hogy céljainknak megfelelően minden 

erőnkkel, pályázatok beadásával, személyes részvétellel, társadalmi munkával igyekszünk 

hozzájárulni a könyvtár különféle kulturális programjainak, rendezvényeinek sikeréhez, 

csekély anyagi lehetőségeinkkel az állomány gyarapítását segíteni. Kiemelten támogatjuk 

évről-évre a könyvtár Nyílt napjának programjait, melyek hagyományosan szeptember 26-án, 

a Nyelvek Európai Napján kerülnek megrendezésre.  

2010-ben, új kezdeményezésként - az Egyesület javaslatára - megpróbálkoztunk saját 

készítésű süteményeinkkel is elvarázsolni vendégeinket a Nyílt napon. A varázslat sikerült, 

várakozáson felül nagy sikere volt! Első alkalommal a kényszer, a későbbiekben pedig már az 

előző évek sikere volt a mozgatórugója a jótékonysági büfé létrehozásának. A sikeren 

felbuzdulva évről-évre vállalkozunk az egynapos cukrászdanyitásra. 

A pályázati lehetőségeket megpróbáltuk maximálisan kihasználni az eltelt nyolc évben. 

Sajnos azonban az utóbbi években egyre kevesebb a pályázati lehetőség, a szűkülő keretek 

miatt. Folytatni kívánjuk a velünk élő nemzetiségek népmeséinek bemutatását, amellyel az 

országosan meghirdetett népmese napi programokhoz csatlakozunk.  2013-ban határozta el az 

Egyesület, hogy a népmese napjához kapcsolódóan a - könyvtár gyűjtőkörének 

figyelembevételével - a Magyarországon élő nemzetiségek népmesekincsét tárja olvasói és az 

érdeklődő közönség elé. Az elmúlt években sikeres pályázatainkkal lehetővé vált, hogy a 

magyarországi szlovákok, németetek és cigányok népmesekincsével megismertessük a 

rendezvényre ellátogatókat. 2015-ben sajnos már nem sikerült pályázati forrást szerezni a 

program megvalósítására, de úgy éreztük, hogy saját erőből is folytatnunk kell a sorozatot, 
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mert fontos, hogy a velünk együtt élő nemzetiségek kulturális javait is megismerjük, 

megismertessük. 

 Folytatni kívánjuk a már hagyománnyá vált jelnyelvi programok szervezését, továbbá - a 

Nyílt napon szervezett jótékonysági büfé bevételeiből  -  az adománygyűjtést.  

A kis létszámú, de elkötelezett egyesületi közösség az elkövetkező években is megkeres 

minden lehetőséget, hogy a könyvtár tevékenységét szerény lehetőségeivel is támogassa.  

 

TEGYÜNK EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT! 

Legyen a KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület tagja! 

Tisztelt Könyvtárhasználó! Kedves Barátunk! 

A KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület, az 

Országos Idegennyelvű Könyvtár baráti köre, 

tagjai közé vár mindenkit, aki támogatni 

szeretné a könyvtárat. Az egyesület célja az 

OIK alaptevékenységének segítése, 

szolgáltatásainak  fejlesztése,  kultúraközvetítő  

szerepének támogatása. A könyvtári kultúra iránt érdeklődő személyek összefogása és 

mozgósítása. Az egyesület tagjai rendezvények szervezésével, pályázati munkával, 

adománygyűjtéssel, szponzorok felkutatásával és önkéntes vállalásokkal valósítják meg a 

kitűzött 

célokat.  

Amennyiben egyetért céljainkkal legyen Egyesületünk tagja! 

Tagfelvételi kérelmét vagy pártoló tagként való bejegyzését az egyesulet.ugyvezeto@oik.hu 

e-mail címen, a +36 (1) 318-3688/206 telefonszámon jelezheti, vagy személyesen kérheti az 

OIK beiratkozó pultjánál. 

 éves tagdíj  2500 Ft 

 pártoló tagdíj  1200 Ft 

 jogi személy pártoló tagdíja  25000 Ft 

Számlaszámunk: MKB 10300002-10380682-49020012 

Köszönjük, hogy a tagdíj vagy a pártoló tagdíj befizetésével hozzájárul 

céljaink megvalósításához! 

További munkánkhoz örömmel vesszük ötleteit, javaslatait. 
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Nemes Anikó 
Civilek az Országos Idegennyelvű Könyvtárért - "Hogy az idegen nyelv ne 

legyen idegen" Alapítvány 
 
A cikk célja az Alapítvány múltbeli és jelenlegi eredményeinek áttekintése, szerepvállalásának 

elemzése. 

 
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) jelentős szerepet tölt be az idegen nyelvek 

megismerésében, tanulásában és a humán kultúra terjesztésében. Az Európai Unióba történő 

belépés következtében még fontosabbá vált a könyvtár ezen szerepe. Erre felfigyelve 2007-

ben dr. Lámer Géza építész, tanár létrehozta a „Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen” 

Alapítványt, hogy megteremtse ezzel a könyvtár másodlagos háttérbázisát. A közhasznú 

szervezet célja, hogy támogatást nyújtson az Országos Idegennyelvű Könyvtárnak ahhoz, 

hogy feladatait minél magasabb színvonalon tudja ellátni és rugalmasan tudjon igazodni a 

társadalmi innováció kihívásaihoz.  

Az Alapítvány tevékenysége három főbb csoportba sorolható. 

1. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár tevékenységének támogatása, a könyvtár 

kultúraközvetítő szerepének erősítése, rendezvények befogadásának, szervezésének és 

lebonyolításának segítése, szponzorok keresése. 

2. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár használói köréből - mely az országos dokumentum-

ellátás szervezettsége jóvoltából az egész ország területére vonatkoztatható – a hátrányos 

helyzetű csoportok – elsősorban látás-, hallás- és mozgássérültek - társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése. 

3. A magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos tevékenység támogatása. 

Az Alapítvány tevékenységének társadalmi haszna a kulturális, az esélyegyenlőségi, a 

társadalmi integráció, a közösségi- és értékteremtő és a nemzetiségi kérdéskör szempontjából 

fontosnak és jónak mondható. A szervezet által a könyvtárnak juttatott támogatások és saját 

programjai több ponton hasznosulnak: 

1. növelik a célintézmény látogatottságát; 

2. az ingyenes, telt házas rendezvények valamennyi korosztály, kiemelten a zenekedvelők, 

a családok, a nyugdíjasok, a hátrányos helyzetűek és a nemzetiségi csoportok kulturális, 

művelődési igényét teljesítik; 



 172

3. a támogatott intézmény infrastruktúrájának fejlesztésével javul a kiszolgálás színvonala 

és a teljesítménye, így a dolgozói-olvasói elégedettség is, mely szintén a szervezet jó 

imázsának egyik forrása; 

4. az Alapítvány által biztosított több száz dokumentum minden könyvtárhasználó - 

köztük a fogyatékkal élők  - számára hozzáférhető helyben vagy az Országos 

Dokumentumellátó Rendszeren keresztül. 

A szervezet kizárólag két módon használja fel bevételeit. Az alapvető és szükséges működési 

költségeit finanszírozza, céltámogatásként pedig rendezvényeket szervez, valamint a 

támogatott intézmény gyűjteményfejlesztési és működési céljaihoz járul hozzá. Nem oszt 

jutalmakat, és vezető tisztségviselőit sem részesíti semmilyen juttatásban. 

Propagandatevékenységét a lehető legkisebb költséggel mégis hatékonyan végzi. Az 

Alapítvány kizárólag önkéntes szerveződés útján, önkéntesekkel és a közművelődés 

támogatása érdekében jött létre és működik, ez az alapelv érvényesül mind a mai napig. 

 

A 2009-2014 közötti időszak eredményei 

Az évek folyamán több alkalommal különböző formában támogatta az Alapítvány a 

könyvtárat. Három nagy csoportba foglalhatók a nyújtott támogatások. Az első csoport 

állománygyarapítás céljára vásárolt dokumentumok. Ide tartozik a folyóirat-előfizetés, 

valamint a látássérült olvasók művelődését segítő több százezer forint értékű hangoskönyv-

gyűjtemény. A második csoportba sorolhatók az ingyenes rendezvények, melyek rendszerint 

fiatal tehetségeket, nemzetiségi művészeket felkaroló telt házas koncertek. A harmadik 

csoportba pedig azon tárgyi eszközök tartoznak, melyek beszerzésére a célintézménynek 

nincs módja. Ide sorolhatók az informatikai eszközök, bútorok. 

Öt civil szervezettel született együttműködési megállapodás kulturális programok 

megvalósításához: a Görög Kultúráért Alapítvánnyal, a Filantróp Társaság Barátság 

Egyesülettel, az Országos Szlovák Önkormányzat Vertigo Színházzal, a Magyar Szerb 

Kulturális és Dokumentációs Központtal és a KöÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesülettel. 

SZJA 1% felajánlásokból összesen 268.316 Ft gyűlt össze, mellyel az OIK 

gyűjteményfejlesztési és állományvédelmi céljait, valamint az intézmény műfordítási 

pályázatát támogatta. Cégek és magánszemélyek összesen 1.078.282 Ft adománnyal 

támogatták az Alapítványt. Egyéb bevételekből 210.468 Ft származott.  

Az Alapítvány 1.959.473 Ft-tal támogatta a könyvtárat, ezen belül a könyvtári 

rendezvényeket összesen 962.000 Ft értékben.  
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Pályázatok útján 2.116.000 Ft támogatásban részesült a szervezet, melyből 1.000.000 Ft a(z) 

NCA/NEA támogatásának, 1.116.000 Ft pedig a Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

támogatásának köszönhető. Szakmai programokra 570.000 Ft támogatást kapott a Belváros-

Lipótváros Önkormányzatától, melyből megrendezésre került - a Siketek és Nagyothallók 

Országos Szövetségével (SINOSZ) együttműködve - az Ergo Sum című jelnyelvi színházi 

előadása (2010), a KOJAK, azaz KOrtárs Jazz Klub programja (2011), Mester Sándor - MS3 

- karácsonyi klasszikus gitár koncertje (2012), és a Romantikus karácsony című Hajdú Diána 

és a Szervánszky Quartett karácsonyi koncertje (2013). 

 
Civil értékek 
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A grafikonon jól látható a bevételek alakulása. Tisztán követhető a kapott és nyújtott 
támogatások mértékének csökkenése. Egyértelműen kivehető, hogy az elmúlt hat év során 
nemcsak a pályázati források szűkültek jelentősen, de a cégek és magánszemélyek 
adakozókedve is drasztikusan csökkent. 
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Az V. kerületi Önkormányzattól kapott támogatások 2009-2014 között 20%-kal csökkentek, 

míg a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA/NCA) támogatása 20%-kal növekedett. Ez a 

növekedés megtévesztő lehet, hiszen a NCA/NEA pályázatokon elnyerhető minimum összeg 

2009-ben még 200.000 Ft volt, míg 2014-re viszont 250.000 Ft-ra emelkedett. Tehát a 

százalékos növekedés nem az elnyert pályázatok számában mutat javulást, hanem csupán az 

egy pályázat során kapható támogatási-minimum növekedését jelzi. A két kiíró mutatói között 

az is szembetűnő, hogy míg a NEA támogatások mutatói a 2013-as évet leszámítva hasonló 

intervallumokban találhatók, tehát az elnyert összegekben komolyabb eltérés nem 

mutatkozott, addig az önkormányzati támogatások mutatói jelentős szórást jeleznek. Az 

Önkormányzattól minden évben kapott támogatást a szervezet, bár ezek az utóbbi években 

csak kisebb, 100.000 Ft alatti összegek voltak. A NEA pályázatoknál már észrevehető egy rés 

a 2013. évben, amikor semmilyen támogatásban nem részesült az Alapítvány. Míg 2009-ben a 

NCA/NEA pályázatokból származó bevételek az összes bevétel 20 %-át tették ki, addig 2014-

ben már ez az érték már 46 % volt.  
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A legnagyobb változás a magánszemélyek és cégek támogatási kedvében tapasztalható. A 

2009. évben az összes bevétel több mint felét, azaz 51%-át tették ki a cégek támogatásai, 

majd az adakozó kedv drasztikus csökkenésével ez az érték 21%-ra apadt. 

 
Jelen és jövő 
Egy civilszervezet társadalmi megítélése, és ez által a sikeressége is sok mindentől függ. 

Olyan alapvető és lényeges elemektől kezdve, mint az alapítvány céljai, tervei és programjai, 

egészen a tudatos arculat kialakítása során megjelenő Public Relations (közönségkapcsolatok) 

eszközökig. A 21. század új kihívások és feladatok elé állította az Alapítványt. Az internet és 

a közösségi oldalak világában újra kellett gondolni az Alapítvány médiatevékenységét, hogy 

minél hatékonyabb módon tudjon támogatókat vonzani, és céljainak megfelelni. A háttérben 

működő csendestárs szerep már nem felelt meg a modernkor kihívásainak. Több felületen és 

széles spektrumban kellett a tevékenységeket folytatni. A 2014. évtől erőteljesebb 
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népszerűsítő tevékenységbe kezdett a szervezet. Elindult az Alapítvány saját Facebook oldala, 

melynek alig egy nap alatt 100 kedvelője lett, és a kedvelők száma folyamatosan gyarapszik. 

Létrejött saját honlapja is www.hinnli.hu címen, ahol a teljes körű tájékoztatás mellett olyan 

lehetőségeket is kínál az oldal látogatóinak, mint az online jelentkezés önkéntességre, 

távmunkában végezhető önkéntesség, online adományozás és különféle akciók. Elkészült a 

szervezet logója is, mely elengedhetetlen részévé vált a reklám- és marketinganyagoknak. A 

honlapon kívül önálló bloggal is büszkélkedhet a szervezet, melyet az egyik lelkes önkéntes 

tart kézben. A szervezet számos önkénteseket toborzó oldalra is regisztrált. A közérdekű 

önkéntesek száma nőtt, és egész éves programtervvel készült a 2015. évre. Az Alapítvány 

2014. év végén karácsonyi képzőművészeti tárlatot és mézeskalácsvásárt rendezett 

önkéntesek közreműködésével. A pozitív visszajelzésekből kiindulva a mézeskalácsvásárt - 

önkéntesek által készített kézműves-vásárral kibővítve - 2015. évben megismételte. 

A 2015. év mind rendezvényekben, mind a nyújtott támogatásokban aktív évnek 

mondható. Kiemelt témája és célközönsége a gyermekek és a családok voltak. A Belváros-

Lipótvárostól 180.000 Ft támogatásban részesült a szervezet, melyből az önkéntesek 

munkavégzéséhez egy számítógépet vásárolt, valamint a Zene Világnapja alkalmából az 

Országos Idegennyelvű Könyvtárban GyermekHangok címmel kóruskoncertet rendezett 

2015. október 1-jén. A koncert célja a zenei élmény biztosítása és a fiatal tehetségek 

támogatása mellett az volt, hogy minél több zeneiskolai tanuló megismerkedjen a könyvtárral 

és annak zenei részlegével. Eszközökkel is támogatást nyújtott, egy komplett számítógépet 

adományozott a könyvtárnak, enyhítve ezzel azokat a súlyos informatikai problémákat, 

amelyek a gazdasági világválság miatt következtek be a célintézmény életében. Önkénteseivel 

részt vett a 22. K&H mozdulj! maraton- és félmaratonváltón. A sporteseményen történő 

megjelenés célja a propaganda volt. A önkéntes futókból összeállt két csapat és az őket segítő 

önkéntesek az Alapítvány logójával ellátott pólókban vettek részt a nagyszabású eseményen. 

A hét kilométeres szakaszokat megtéve a futók neve mellett az Alapítvány neve is mindig 

elhangzott, így szervezet jelképe és neve kis befektetéssel, mégis több ezer emberhez jutott el. 

A Zene Világnapjához kapcsolódóan „A Világ Zenéje” címmel rajzpályázatot írt ki 

fiataloknak, mely rendkívül sikeres lett. A projekt célja az volt, hogy minél több fiatalhoz 

közelebb hozza a könyvtárat és annak zeneműtárát. A pályázat egyediségére számos média 

felfigyelt, így többször említésre került a Petőfi és a Kossuth Rádió műsoraiban. A kiterjedt 

propagandának köszönhetően összesen 135 pályázat érkezett be, melyből a legjobb negyven 

munka a könyvtár decemberi tárlatán, ezt követően a 2016. évben országos vándorkiállításon 

vesz részt. 
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Kiss Attila István 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár önkéntes programja a kezdetektől, 

mostanáig 

 

A tanulmány bemutatja, hogy mi hívta életre az önkéntes projektet. Milyen nehézségekkel és 
támogatásokkal sikerült a programot megvalósítani. Kitér az iskolai közösségi szolgálatra is, ami 
ugyan nem klasszikus önkéntesség, mégis kitüntetett helyet foglal el a programban. 
 

Bevezetés 

A cikk írója, aki egyben az önkéntes koordinátor is, egy átlagos középosztálybeli családban 

nőtt fel a két testvérével együtt. A szülők sohasem önkénteskedtek, és különösen vallásosak 

sem voltak, mégis azt tanítottákgyermekeiknek, hogy az elesetteken segíteni kell. A 

gimnázium utolsó évében jelentkezett egy ingyenesen elvégezhető kétnapos önkéntes 

kurzusra. Az egész városból öten jelentkeztek, így nem volt nehéz bekerülni a programba. 

Rengeteget tanult abban a két napban, de az igazi, életre szóló tapasztalat az volt, amikor még 

azon a nyáron két hónapon keresztül korrepetált egy kisfiút, akinek három tantárgyból kellett 

pótvizsgáznia. A gyereknek végül minden vizsgája sikerült, így jókora pozitív élménnyel 

kezdhette el a főiskolát. Az újabb fordulat akkor következett be, amikor 2011-ben elkezdte a 

Debreceni Egyetem szociális munka szakát. A rengeteg szakmai gyakorlaton túl, újra előtérbe 

került a hosszú távú önkénteskedés, ismét korrepetitorként. Bár már korábban is felmerült 

benne ötlet szintjén, de csak 2013-ban kezdte el megvalósítani az Országos Idegennyelvű 

Könyvtár önkéntes programját. Úgy gondolta, hogy lehetnek a könyvtári 

munkafolyamatokban olyan elemek, amiket egy önkéntes is el tudna látni. Ezenkívül hasznos, 

ha így is nyit a könyvtár, és beenged a kollégák közé laikusokat, fiatalokat. Az önkéntesek 

számára pedig több módon is hasznosítható az intézményben eltöltött idő (pl. mentális 

stabilitás, formális és informális tanulás, személyiségfejlesztés, önaktualizáció).  

 

Az önkéntesség fogalma: Az önkéntesség végig jelen volt a történelem során, ezért az éppen 

uralkodó politika, vallás és kultúra nagyban befolyásolta. Azonban van három általános 

jellemző, amivel jól meghatározható az önkéntesség lényege: 

a végzett tevékenység önkéntes  

a tevékenységért cserébe nem jár ellenszolgáltatás, de a kiadások megtérítése, vagy egy 

jelképes összeg megengedhető  

a tevékenység végzése más csoportok, rétegek és a társadalom javát szolgálja  
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Ha a fent említett három jellemző egyszerre áll fent, akkor beszélhetünk önkéntes 
tevékenységről.1 
 

A magyarországi önkéntesség rövid története 

 
Az önkéntesség Magyarországon is a korai kereszténység idején jelent meg. A későbbiekben a 
különböző rendek és egyházak foglalkoztak az idősekkel, betegekkel, árvákkal és szegényekkel, így 
megalkotva egy szervezett formát. Nagyon sokáig csak ez a segítési forma biztosította a rászorulókról 
való gondoskodást. A magyar állam csak 1867-től alkotta meg a szegénygondozás szabályozását, és 
nagymértékben kihasználta az egyház, a civil szervezetek, és a nemes, gazdag emberek adományozó 
kedvét. Az önkéntes mozgalmak szervezeti formába rendeződése a reformkorban jelentkezett. A II. 
világháború előtt az önkéntes szerveződések átszőtték az egész magyarországi társadalmat. A 
szocializmus éveiben a civil önkéntesség háttérbe szorult, hisz a szociális biztonság megteremtéséről 
kizárólag az állam gondoskodott.2 Az 1960-as években új értelmet nyert az önkéntesség, amely főleg 
alkalomszerű megmozdulásokkal egészítette ki a korábbi karitatív tevékenységeket. Magyarországon 
egyre sűrűbben jelennek meg szocialista felajánlásként az önkéntes segítés szervezett formái, mint 
például az állami szociális otthonokban élő idős emberek anyagi segítése. Az 1970-es évek végén 
megkezdődött a szociális ellátásban az állam kizárólagos szerepének csökkenése. A ‘80-as években 
jelentek meg azok a szerveződések, amelyek a segíteni tudó és akaró nyugdíjasokat, illetve 
rokkantnyugdíjas embereket koordinálták össze. Ez a fajta segítési metódus kölcsönös volt, hiszen 
mind a segítő, mind a segített életminőségét pozitívan befolyásolta. A rendszerváltás után 
folyamatosan jöttek létre azok a civil szervezetek, illetve alapítványok, amelyek részt vállaltak a 
szociális ellátás feladataiban. Ezek a szerveződések nagy segítséget jelentettek a szegények 
ellátásában, és az úgynevezett rejtett hajléktalanság kezelésében.3  Magyarországon a nagyfokú 
állampolgári felelősséget feltételező önkéntesség csak a ‘90-es években vált széleskörűvé. Az 
önkéntesség szociális területen történő elterjedésében fontos szerepet töltött be a Magyar 
Vöröskereszt, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az önkéntesek száma hazánkban 1995 – 2000 
között közel a duplájára emelkedett. Az önkéntesség renoméjának és a segítők számának 
emelkedéséhez nagymértékben hozzájárultak a különböző tanfolyamok, képzések.4 
 

Kezdeti lépések 

2013 tavaszán a könyvtár vezetői testülete megtárgyalta és megvalósíthatónak találta a 

könyvtár önkéntességi programjának elindítását. Ezt követően az önkéntes koordinátor 

(továbbiakban: koordinátor) egy kétnapos, intenzív képzésen vett részt, melynek 

befejezésével Civil szervezetek felkészítése önkéntesek fogadására (önkéntes menedzsment) 

oklevelet szerzett. Ettől kezdve a koordinátor hivatalosan is megkezdhette a munkáját. 

Egy online, anonim módon kitölthető kérdőívet készített a kollégáknak, melyben felmérte az 

intézmény különféle szervezeti egységeiben, hogy véleményük szerint hol, milyen feladatot 
                                                 
1  Czike Klára – Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció. Budapest: Nonprofit Kutatócsoport és Önkéntes 

Központ Alapítvány, 2006. 

2  Mikesy Álmos – Molnár Zsolt – Reicher Péter (eds.): Önkéntesen, felelősen – a 20 legfontosabb kérdés a nemzetközi 

önkéntességről. Budapest: Magyar  Önkéntesküldő Alapítvány, 2011. 

3  Zentai László: Önkéntes segítés Magyarországon ma és holnap.  In: Polgári Szemle, 2. (2006) 5., p.  

4  Czike Klára – Kuti Éva: Önkéntesség jótékonyság, társadalmi integráció. Budapest: Nonprofit 

Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány, 2006. 
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láthatnának el diák, és felnőtt önkéntesek. A munkatársak negyede töltötte ki az űrlapot, és 

nyilvánvalóvá vált, hogy a könyvtár több területen is tud érdemi munkát biztosítani a 

jelentkezőknek. 

A kérdőív kiértékelése után a koordinátor elkezdte tanulmányozni azokat a törvényeket, 

amelyek az önkéntességgel foglalkoznak. Elkészítette a könyvtár önkéntességi programjának 

az alapdokumentumait úgy, mint: önkéntes szerződés, önkéntes tájékoztató, önkéntes munka 

nyilvántartó lap, és etikai kódex. 

A program során több kolléga is együtt kell működjön egymással. Minden tevékenységet egy 

úgynevezett mentor instruál, aki aktívan segíti az önkéntest az esetleges problémák 

megoldásában, és megválaszolja a felmerülő kérdéseket. A mentor feladata továbbá, hogy az 

önkéntesek teljesítményéről beszámoljon az önkéntes koordinátornak. 

 

A projekt megvalósulása 

Az önkéntes program megkezdésekor egyértelművé vált, hogy fogadó intézményként a 

könyvtárnak is be kell kapcsolódnia az iskolai közösségi szolgálat vérkeringésébe. Első 

lépésként regisztrált az intézmény a Közösségi Szolgálat Portálon. 

 

Az iskolai közösségi szolgálat fogalma: „Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi 

közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, 

egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”5  

Alapvető célkitűzés volt, hogy a diákokhoz kirendelt mentor elmondja a feladatokat, adott 

esetben bevezeti őket a könyvtár kulisszái mögé. A mentornak nagy felelőssége van abban, 

hogy a fiatal mennyire veszi komolyan a rábízott munkát. 

Eddig 6 iskolával kötött az intézmény együttműködési megállapodást. Eljutott a könyvtár arra 

a pontra, hogy most már nem kell pl. a facebook-on toborozni az önkénteseket egy-egy 

nagyobb feladatra, hanem az iskolák kapcsolattartóival együttműködve, zökkenőmentesen 

jutnak el az intézménybe a diákok. 

2013-ban változatos tevékenységek közül válogathattak a diákok, és a felnőttek. 

A közösségi szolgálat keretében kilenc diák érkezett, és összesen 181 órát tevékenykedtek a 

könyvtár különböző osztályain. Segítettek a Feldolgozó osztályon (adatok bevitele Excel-

táblába), a Szolgáltatási főosztályon (törött CD tokok cseréje, könyvek rendezése, 

elhasználódott raktári jelzetek cseréje), a Zeneműtárban (CD-k tisztítása), a Kulturális 

                                                 
5  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)   
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menedzsernek (szóróanyagok szerkesztése, és azok terjesztése a könyvtáron belül), illetve a 

Fajszi gyűjteményben (gyűjteményrendezés). 

A három felnőtt önkéntes közül ketten a Szolgáltatási főosztályon (polcok tisztítása, könyvek 

sorrendbe rakása), egy személy pedig a Gazdasági osztályon (pályázati elszámolások segítése) 

tevékenykedett. 

A 2013-as évről elmondható, hogy repülő rajtot vett az önkéntes program. A tapasztalatok 

értékelése után úgy határoztunk, hogy megpróbáljuk a leghasznosabb tevékenységet 

megkeresni a diákoknak, ezért úgy döntöttünk, hogy egy-egy nagyobb munkához fogunk 

segítséget keresni.  

2014-ben a könyvtár neves eszperantó (Fajszi) gyűjteményét kellett feldolgozni, így szinte 

minden jelentkező oda lett irányítva. A gyűjtemény a világ minden tájáról származó mintegy 

12 ezer könyvből és 1470-féle időszaki kiadványból áll.6 Húsz diák, és négy felnőtt önkéntes 

dolgozott szinte egész évben a duplum folyóiratok válogatásán és selejtezésén. A duplum 

példányokat később eszperantó szervezetek vették át.  

A könyvtár nyári zárva tartása alatt a Szolgáltatási főosztályon (CD tokok cseréje, könyvek 

pakolása), és az Informatikának (szkennelés) is segítettek a fiatalok, összesen négyen. Az 

egész évet figyelembe véve 374 órát tevékenykedtek a diákok.  

Megduplázódott a felnőtt önkéntesek száma is, összesen heten munkálkodtak. Közülük 

négyen a Fajszi gyűjteményben (gyűjteményszervezés) dolgoztak, egy fő pedig a kulturális 

menedzsernek (partnerlista javítása, plakátok szerkesztése) segített. 

Összességében jó tapasztalatokkal zárult a 2014-es év is, a felnőtt önkéntesek nagyon 

megbízhatóan dolgoztak, és a közösségi szolgálatos fiatalok többsége sem okozott csalódást. 

Több diák 2015-ben is jelentkezett hasonló munkára.  

A megnövekedett önkéntes aktivitás miatt, év végén a koordinátor készített egy önkéntes 

visszajelző nyomtatványt is, amit anonim módon tölthetnek ki a diákok. A programban 

érdekeltek kíváncsiak voltak, hogy mennyire elégedettek a felkínált tevékenységekkel, 

körülményekkel, kommunikációval. Fontos, hogy a program tovább fejlődhessen, és ne csak 

az önkéntesek tanuljanak a kollégáktól, hanem a kollégák is tanuljanak tőlük. A kitöltött 

űrlapokból kiderült, hogy a tevékenységek nagy részével elégedettek, többen jelezték, hogy 

hasznosnak érzik az itt eltöltött időt. Negatív kritikaként megjegyezték, hogy pl. nem volt 

háttérzene a munkavégzésük alatt. 

                                                 
6 Országos Idegennyelvű Könyvtár – Fajszi Gyűjtemény.  https://www.oik.hu/web/guest/fajszi-

gyujtemeny (Letöltés: 2015. 12. 02.) 
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2014-ben elkezdődött egy diskurzus arról, hogy a közeljövőben a könyvtár milyen új 

feladatokat tudna adni az önkénteseknek, közösségi szolgálatosoknak. A koordinátornak 

eszébe jutott, hogy hasznos lenne, ha a korrepetálás eszközével az intézmény kapcsolatot 

teremtene az V. kerületi Molnár utcában lévő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ügyfelei, és jó nevű gimnáziumok diákjai között. A 

korrepetálás hasznosságán túl, nagyon fontos kiemelni a közösségi szolgálatos diákok 

érzékenyítését, mindezt egy csendes, barátságos könyvtár falai között. Mindemellett az 

esélyegyenlőség és esélyadás alaptevékenysége a könyvtárnak. Továbbá a programban 

résztvevő gyerekek idővel potenciális könyvtárhasználókká is válhatnak.  

A döntéshozók elhatározták, hogy a következő évben ez a pilot projekt (kísérleti projekt) lesz 

az önkéntes program alapja. 

Az év első fele azzal telt, hogy a koordinátor feltérképezte az igényeket. A Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetőjével történő többszöri találkozás után meghatározták a gyermekek létszámát, 

és a heti korrepetálásra szánt időt. Úgy határoztak, hogy három hátrányos helyzetű gyerekkel 

kezdődjön meg a program, heti kétszer két órában. A koordinátor két gimnáziummal vette fel 

a kapcsolatot, hogy hirdessék meg a diákok között ezt a lehetőséget. Többen jelentkeztek, de 

a tényleges tevékenységet csak két fiatallal lehetett elkezdeni, így a harmadik gyereknek egy 

felnőtt önkéntest kellett beszervezni. 

Ez a pilot program még nem zárult le, de azt már most lehet látni, hogy a legnagyobb kihívást 

a közösségi szolgálatos gyerekek motiválása jelenti. Jellemző a fiatalok kezdeti hatalmas 

lelkesedése, ami 10 – 14 óra elteltével alábbhagy. Ennek több oka van, az egyik, hogy ők 

maguk sem mindig tudják a gyerekeket motiválni. Ennek kiküszöbölésére a korrepetálások 

után néhány perces mediálást tartott a koordinátor. A mediálás alatt a felek megpróbálták 

tisztázni az esetleges konfliktusokat, problémákat, illetve a pedagógiai kompetenciák 

hiányából adódó nehézségeket. A koordinátor megpróbált minden teoretikus segítséget 

megadni a programban résztvevő diákoknak. 

2015-ben eddig összesen 13 diák vett rész közösségi szolgálaton, ők 211 órát tevékenykedtek, 

a két felnőtt önkéntesünk pedig összesen 150 órát.  

 

Összegzés 

Elmondható, hogy a diákok jellemzően nem töltik el a könyvtárban mind az 50 órájukat, 

hanem megosztva a többi intézmény között, átlagosan 15 órát foglalatoskodnak. Vitathatatlan, 

hogy ez az idő kevés egy munkafolyamat teljes körű megismeréséhez, ugyanakkor betekintést 

nyerhetnek olyan szakmákba is, amit nem biztos, hogy egyébként kipróbálnának. A diákokkal 
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foglalkozó mentorok nagyon sok energiát fordítottak/fordítanak a gyerekekkel való közös 

munkára, hisz nagy odafigyeléssel – tulajdonképpen egy percre sem magukra hagyva őket – 

végezték/végzik a munkájukat. Egy önkéntes nagy segítség ugyan az intézménynek, 

ugyanakkor nagyon sok plusz munkával is jár a vele/velük foglalkozó kollégáknak.  

Gyakorlatilag napi szinten foglalkozni kell az önkéntes programmal. A koordinátornak kell a 

kapcsolatot tartania a küldő intézményekkel, és a diákokkal is ő veszi fel először a kontaktust. 

Első körben nála jelentkeznek az iskolák, ha együttműködési megállapodást akarnak kötni. 

Az ő feladata az önkéntes szerződések megírása, és az iskolai közösségi szolgálatos gyerekek 

jelenléti íveinek aláírása, és hitelesítése. Munkájáról, és a program eredményeiről 

rendszeresen beszámol a könyvtár vezetőségének.  

Összességben elmondható, hogy az iskolai közösségi szolgálat egyre bejáratottabbá válik az 

intézményben, a kollégák teljes mértékben elfogadták a diákok jelenlétét, és minden 

segítséget megadnak, hogy a rendelkezésre álló időben a leghasznosabbnak érezzék magukat.  

 

Könyvtáron kívüli szakmai munka 

A koordinátor vendégként megjelent konferencián (Önként és dalolva – önkéntes munka a 

közgyűjteményekben – Skanzen, 2013. 10. 28 – 29.), és kongresszuson (Összebeszélünk – I. 

Ifjúsági kongresszuson – ELTE PPK, 2014. 10. 30 – 31.). Előadóként szerepelt 

műhelykonferencián (Műhelykonferencia az iskolai közösségi szolgálatról – Magyar Nemzeti 

Múzeum, 2014. 05. 26.), és műhelynapon (Műhelynap az iskolai közösségi szolgálat 

könyvtári fogadásáról – Országos Széchényi Könyvtár, 2014. 11. 19.). Valamint 

könyvtárosokat oktatott egy akkreditált képzésen (Felkészülés az iskolai közösségi szolgálat 

fogadására a közgyűjteményekben, OKJ-s akkreditált képzés – Országos Széchényi Könyvtár, 

2014. 12. 03.). Továbbá az iskolai közösségi szolgálat témaköréből írta  szociális munka 

szakon a szakdolgozatát, amely szabadon elolvasható a Közösségi Szolgálat Portálon (Az 

IKSz és a Z generáció: Iskolai közösségi szolgálat az Országos Idegennyelvű Könyvtárban – 

Debreceni Egyetem, 2014). 

 

Jövőtervek 

A tervek között szerepel a 2015-ben elkezdett pilot program kibővítése, és koordinálásának 

eredményesebbé tétele. Ezenfelül további hasznos tevékenységek keresése, amelyek mind az 

intézmény, mind a segíteni vágyók számára megfelelnek. 

 

 



 182

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 

Czike Klára – Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció. Budapest:  Nonprofit 
Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány, 2006. http://mek.oszk.hu/04300/04310/. (Letöltés: 
2015. 09. 10.) 
 
Mikesy Álmos – Molnár Zsolt – Reicher Péter (eds.): Önkéntesen, felelősen – a 20 legfontosabb 
kérdés a nemzetközi önkéntességről. Budapest: Magyar Önkéntesküldő Alapítvány, 2011. 

Országos Idegennyelvű Könyvtár – Fajszi Gyűjtemény https://www.oik.hu/web/guest/fajszi-
gyujtemeny (Letöltés: 2015. 12. 02.) 

Zentai László: Önkéntes segítés Magyarországon ma és holnap. In: Polgári Szemle, 2. (2006) 
5.,http://www.polgariszemle.hu/?view=v_article&ID=105 (Letöltés: 2015. 09. 10.) 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV (Letöltés: 2015. 09. 10.) 
 



 183

Földi Tamás 
Az „Év olvasói” az OIK-ban – 2009-2014 

 
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2005 óta minden évben megválasztja az év dolgozóját, 

elismerve ezzel a munkatársak kiemelkedő teljesítményét. A díj sikerességén felbuzdulva 

felmerült a könyvtár munkatársaiban, hogy ezt a fajta elismerést valamilyen módon ki kellene 

terjeszteni a könyvtár olvasói felé, azzal a nem titkolt céllal, hogy ily módon is közelebb 

kerüljünk hozzájuk. Célunk: kétfordulós, titkos szavazással a könyvtár beiratkozott olvasói 

közül egy olvasó kiválasztása, aki az adott évben könyvtárunkhoz való hűségével, 

lojalitásával, korrektségével, kedvességével kivívta munkatársaink elismerését. A díjra az 

Országos Idegennyelvű Könyvtár valamennyi beiratkozott olvasója jelölhető.  

 

A díjazottak 

Év olvasója 2014 - Sasvári Györgyné  

A közel száz éves kedves, idős hölgy, Sasvári Györgyné csaknem 10 éve jár rendszeresen 

könyvtárunkba. Elsősorban az angol és francia nyelvű szépirodalmi műveket tartalmazó 

polcokról válogat és kölcsönöz szívesen. Tiszteletet érdemel irodalmi érdeklődése és 

lelkesedése, amivel lankadatlanul frissen tartja nyelvtudását, ismereteit. 

 

Év olvasója 2013 - Schunk László 

Schunk László évek óta rendszeres látogatónk, kiváló zenei szakember és ember. Nem celeb, 

nem híresség, bár saját berkein belül nagyon is ismert a neve. Aki egyszer-egyszer összefutott 

vele már az épületben, biztosan nem felejtette el: gyönyörű őszes haj, bajusz, kedves mosoly. 

Népes családja van, unokái születésének hírét ugyanúgy megosztja munkatársainkkal, mint 

egy-egy zenei eseményt vagy azt a bizonyos mosolyát. 

 

Év olvasója 2012 - Zelei Dávid 

Zelei Dávid 2004 óta tagja könyvtárunknak, és azóta is heti rendszerességgel keresi fel 

intézményünket. Mosolygós, kedves olvasó, aki a könyvtár tereit jól belakta már, szívesen 

tartózkodik a Nyelvstúdióban, az Olvasóteremben, kölcsönöz, fénymásol, tanítványaival 

találkozik. A spanyol nyelv és irodalom ismerője, a 2010. december 2-án tartott "Spanyol 

nyelvű irodalmak a boomon túl: Beszélgetés a modern spanyol nyelvű prózák magyar 

fordításairól" címmel tartott rendezvény moderátora volt könyvtárunkban. A szolgáltatásban 

dolgozó munkatársak azért jelölték erre a címre, mert azok közé az olvasók közé tartozik, 

akik örömmel és rendszeresen látogatják az OIK-ot.  
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Év olvasója 2011 - Barabás András 

Barabás András, a nyelvek barátjaként, hosszú ideje - 1971-1972 óta - hűséges olvasónk, 

szinte naponta találkozhatunk vele az Olvasóteremben, mintegy munkahelyként használja 

intézményünket. Szerkesztő és műfordító, a Műfordítók Egyesületének tagja, számos 

novellát, regényt, színdarabot fordított. Többek között Woody Allen, Alan Bennett, Gerald 

Durell, Arthur Koestler, George Orwell műveit, és a sort hosszan folytathatnánk. Egyedi, 

megismételhetetlen olvasó, aki nagy magabiztossággal használja a könyvtár valamennyi 

szolgáltatását.  

 

Év olvasója 2010 - Tulu Icözü 

Tulu Icözü 1978-ban született Törökországban. Egyetemi tanulmányait hegedű és ének 

szakon végezte a Mimar Sinan Üniversitesi-n. Néhány évig az Isztambuli Állami Operánál 

énekelt. 2003-ban érkezett Magyarországra tanulni, ahol Gulyás Dénes tanítványaként 

szerzett énekes diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Azóta Magyarországon 

oktat magánéneket, zongorát. Énekesként szerepelt már a Merlin Nemzetközi Színházban, a 

Régi Zeneakadémián, a Budapesti Francia Intézetben is. Kedves, intelligens, mosolygós, 

lojális természet, aki olvasóként és könyvtárhasználóként nagyon kedvelt a könyvtár 

dolgozóinak körében.  

 

Év olvasója 2009 - Christopher Whyte 

Skót költő, író, műfordító, irodalomkritikus és egyetemi tanár. 2003 óta rendszeres látogatója 

könyvtárunknak, több kötetet is ajándékozott az intézmény számára. Derűs mosolyával, 

közvetlenségével nemcsak a hétköznapokat színesíti, hanem időnként rendezvényeink fényét 

is emeli. Végtelenül udvarias és türelmes, minden olvasószolgálatos könyvtáros „álma". Az 

évek során megtanult magyarul is, bár ezzel egyáltalán nem dicsekszik. Pusztán élt a 

lehetőséggel, hogy Magyarországon (is) él: a magyar nyelv elsajátításával önmagát még 

gazdagabbá tette, s bennünket, magyarokat még jobban megismert.  

 

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 

A cikk az Országos Idegennyelvű Könyvtár honlapján és blogján található hírek és  interjúk 
felhasználásával készült. 

1. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár honlapjának híradásai az „Év olvasóiról”: 
https://www.oik.hu/web/guest/elismeresek (Letöltés: 2015. október 15.) 

2. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Kávészünet című blogjának híradásai az „Év 
olvasóiról”: http://blog.oik.hu/index.php?s=%C3%A9v+olvas%C3%B3ja (Letöltés: 2015. 
október 15.) 



 185

 
Földi Tamás 

Az „Év dolgozói” az OIK-ban – 2005-2014 
 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2005-ben alapította meg az „Év dolgozója” díjat, azzal a 

céllal, hogy ezzel is elismerje az adott évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársat, 

aki hozzáállásával, magatartásával, szorgalmával kivívta a kollégák megbecsülését. A nyertest 

minden év decemberében kétfordulós, titkos szavazással választják meg a könyvtár dolgozói. 

Szavazni bárkire lehet a munkatársak közül. Szavazategyenlőség esetén a díj és az ezzel járó 

pénzjutalom megoszlik a díjazottak között. A kitüntetés nyertesét minden év végén, a 

karácsonyi szünet előtti összmunkatársi értekezleten hirdeti ki az intézmény igazgatója.  

 

A díjazottak 

Év dolgozója 2014 - Kanta Krisztina  

A nyomdaipari szakmunkásképző befejezése után 1991-ben nyári munkásként került 

könyvtárunkba. Dolgozott a tájékoztató és a kölcsönző részlegen is, majd a raktárba került, 

ahol azóta is tevékenykedik. Közben esti tagozaton leérettségizett, 2002-ben pedig 

megszerezte a könyvtárosi diplomát is. Mivel eredeti szakmája könyvkötő, ezért mind a mai 

napig fontos szerepet vállal a dokumentumok fizikai állapotának megőrzésében, ő javítja 

meg, hozza helyre a tönkrement, megrongálódott dokumentumokat. Az évek alatt – az 

intézmény többszöri átépítése, felújítása során – fontos szerepet vállalt az állomány szakszerű 

mozgatásában, áthelyezésében. Az osztályok átszervezése során vezetői szerepet is betöltött, 

jelenleg szakterületi koordinátorként tevékenykedik, ahol az állományrendezés, pakolás, 

selejtezés, statisztika készítés, dokumentumok javítása mellett a beiratkozás feladataival 

foglalkozik. 

Év dolgozója 2014 - Kónya Balázsné  

1994 februárjában kezdett dolgozni az OIK-ban 4 órás munkaidőben, takarítóként. Abban az 

időszakban kezdődött az intézmény egészét érintő felújítás, átépítés, így a takarításon kívül 

számos egyéb feladatot is elvégzett, a parketta bontásától kezdve az állomány költöztetésig. 

Hamarosan a gondnokság vezetője lett, amely szerepkörben az épület fenntartásával, 

karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos számos kisebb-nagyobb feladatot oldott meg, és 

old meg a mai napig is. Nála jobban senki nem ismeri a könyvtár épületét. Az elmúlt évek 

alatt munkájának köszönhetően sokat fejlődött, szépült a könyvtár. Aktívan részt vesz a 

rendezvények gördülékeny lebonyolításában is, munkáját sokan megbecsülik. 
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Év dolgozója 2014 - Zupán Veronika 

Olasz-kommunikáció szakon szerzett diplomát, majd egy budapesti könyvkiadónál dolgozott, 

mielőtt könyvtárunkba került 2011 novemberében. Itt, kulturális menedzserként, főként a 

rendezvények szervezésével, és ezeken keresztül a könyvtár népszerűsítésével foglalkozik. A 

könyvtár számára színes, változatos, izgalmas programokat szervez. A legnagyobb öröm 

számára a közönség pozitív visszajelzése, amikor a látogatók jól érzik magukat egy könyvtári 

rendezvényen, és később visszatérnek az intézménybe.  

Év dolgozója 2013 - Árgyelán Erzsébet 

Könyvtárosi pályáját tájékoztató-olvasószolgálati és dokumentációs munkakörben kezdte meg 

1977-ben az Állami Gorkij Könyvtár Tájékoztató és dokumentációs csoportjának 

munkatársaként. Jelenleg az OIK Gyűjteményi és Nemzetiségi Főosztályának szlovák 

nemzetiségi referense. Legfontosabb feladatai közé tartozik az intézmény adatbázisainak 

építését szolgáló szakbibliográfiai tevékenység és a szlovák nemzetiségi dokumentum-ellátás. 

Aktívan részt vesz a hazai szlovák nemzetiség kulturális életében, fontos szerepet játszik a 

könyvtár és a magyarországi szlovák kulturális szervezetek közötti kapcsolattartásban, 

valamint egyes pályázatok koordinálásában is.  

Év dolgozója 2012 - Kovács Tamás 

2008-ban végzett a Kecskeméti Főiskola Gépészeti és Automatizálási Karán műszaki 

informatika szakon. 2009 és 2015 között dolgozott az Országos Idegennyelvű Könyvtárban 

informatikusként, ami az első munkahelye volt. Számos területtel foglalkozott, de 

legfontosabb tevékenysége az intézmény informatikai rendszerének, számítógépparkjának 

felügyelete, valamint a könyvtár felhasználóinak informatikai támogatása volt. Az 

Informatikai osztályon kívül is gyorsan megkedvelték a kollégák, köszönhetően toleráns, 

barátságos, segítőkész személyiségének. Sajnos 2015 novemberétől már nem a könyvtár 

munkatársa.  

Év dolgozója 2011 - Dávid Gábor 

1994-ben nyári munkásként kezdett dolgozni az intézményben, de nagyon hamar bekerült a 

könyvtár állandó munkatárai közé. Kezdetben kézbesítőként tevékenykedett, majd 1995-

1996-ban, a könyvtárépület felújításakor, a felújítási munkákban is aktívan segédkezett. Az 

évek során számos osztályon megfordult intézményünkben, foglalkozott a gyűjtemény 

fejlesztésével és a beérkező dokumentumok regisztrációjával is. 1999-ben a raktár munkatársi 

állományába került, 2003-tól pedig a kölcsönzésben is részt vesz. Gábor szakmai 

hozzáértéséhez kétség nem fér, tárgyi tudása rendkívüli. Az olvasókkal nagyon jó a 

kapcsolata, udvariassága, segítőkészsége miatt szeretik, tisztelik. A kollégákkal szintén jó 
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viszonyban van, bárki fordulhat hozzá segítségért, és nem csak szakmai ügyekben lehet rá 

számítani. A könyvtár dolgozói közül eddig ő az egyetlen, aki két alkalommal is elnyerte ezt a 

megtisztelő címet.  

Év dolgozója 2010 - Kocsis Zsivka 

2008 novembere és 2014 szeptembere között látta el az OIK szerb, horvát és szlovén nyelvi 

referensi teendőit. Munkája elsősorban a Nemzetiségi Adatbázis gyarapításából, azaz a 

nemzetiségi témájú cikkek szemlézéséből és rögzítéséből állt. További feladata volt a 

könyvtár szerb, horvát és szlovén nyelvű gyűjtemények gazdagítása, gondozása, valamint a 

Nemzetiségi Alportál tartalmainak kialakítása, feltöltése és a pályázatírásban való részvétel. 

Fontos tevékenysége volt a nemzetiségi kultúrával és nyelvterületeik irodalmával kapcsolatos 

tudás terjesztése, népszerűsítése rendezvények szervezése révén, mint például a 

magyarországi szerb nap, Ivo Andrić Nobel-díjas író évfordulója, vagy az Erkel-évforduló 

apropóján a Brankovics György-kiállítás. 

Év dolgozója 2009 - Pancsosz Alexandra  

2007 óta dolgozik az intézményben. Több diplomája mellett felsőfokú orosz, német, görög 

nyelvtudással rendelkezik.  Görög nyelvi referens, de szükség esetén ellátta/ellátja az orosz és 

német nyelvi referensi feladatokat is. E munkája révén bekapcsolódott a nemzetiségi 

dokumentum-ellátásba, kulturális rendezvények szervezésébe. Az OIK támogatására 2007-

ben alakult "Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen" Alapítvány munkájában a kezdetektől 

fogva részt vállal, először az ügyvezető elnök segítőjeként, 2010-2012 között pedig ügyvezető 

elnökként. Számos sikeres pályázat megírása és megvalósítása fűződik a nevéhez. 

Pályázatírással intézményi szinten is foglalkozik, és aktív szerepet vállal a könyvtár  

minőségbiztosítási folyamatainak fejlesztésében. 2012-től a Gyűjteményi és Nemzetiségi 

Főosztály vezetőjének helyettese és a gyűjteményfejlesztés szakterületi koordinátora volt,  

2014 decemberétől  a Gyűjteményi és Nemzetiségi Főosztály vezetője.  

Év dolgozója 2008 - Sárközi Andrea 

1999-ben - a szombathelyi főiskolán megszerzett könyvtár szakos diplomával - szerződéssel 

kezdett dolgozni az OIK Zeneműtárában zenei feldolgozó könyvtárosként, ahol 2001-ben, a 

szegedi egyetemi képzés befejezése után, véglegesítik. Már a kezdetektől fogva többféle 

feladatot ellátott, majd az újra önálló szervezeti egységgé vált Zeneműtár vezetője lett. 

Újabban minőségmenedzsmenttel, rendezvények szervezésével, pályázati anyagok 

összeállításával is foglalkozik. Kitűnő szakember, jó előadó, aki - a zeneműtári szolgáltatás 

magas színvonalú fenntartása mellett - fontosnak tartja az érdekvédelmi szervezetekben 

végzett munkáját, valamint a munkatársakkal való emberséges és jó kapcsolatok ápolását is. 
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Év dolgozója 2007 - Kocsis István 

1997-ben kezdett dolgozni az Országos Idegennyelvű Könyvtárban mint karbantartó. 

Csendes, nyugodt természetű ember, aki precízen és lelkiismeretesen végezte feladatát, 

szakszerűen javította meg az épületben keletkezett hibákat. Segítőkész személyiségének 

köszönhetően jó kapcsolatot ápolt kollégáival. 2010-ben könyvtárunkból ment nyugdíjba.  

Év dolgozója 2006 - Villányi Alexandra 

Alexandra 2002 óta dolgozik az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. Könyvtári munkáját 

kölcsönző könyvtárosként kezdte, majd 2006-ban az Informatikai osztályra került. Közben 

levelező tagozaton elvégezte a Kodolányi János Főiskola Angol nyelv- és irodalom- 

Kommunikáció szakát. Főbb feladatai közé tartozik a könyvtár honlapjának karbantartása, 

hírlevelek szerkesztése, küldése, valamint a kulturális menedzser munkájának segítése 

meghívók, plakátok és szóróanyagok tervezésével, szerkesztésével.  

Év dolgozója 2005 - Osztrozics Katalin 

Művelődésszervező-könyvtár szakon végzett a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, majd 

később az informatikus könyvtáros egyetemi kiegészítő képzést is elvégezte. 2003 

decemberétől dolgozik az OIK-ban, ahol tájékoztató könyvtárosként kezdte el tevékenységét. 

2008 - az intézményben történt szerkezeti változtatások után - az Olvasószolgálati és 

Állománygondozó Osztály, majd 2012 óta a Szolgáltatási Főosztály vezetőjeként dolgozik. 

Esélyegyenlőségi referensként is tevékenykedik, a könyvtárügyön belül az akadálymentesítés 

igen fontos terület számára. A jelnyelvi program szervezését, amely 2015-ben tizedik 

alkalommal  volt része az OIK nyílt napjának, munkája egyik legfontosabb részterületének 

gondolja.  

Év dolgozója 2005 – Dávid Gábor 

 

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 

 

A cikk az Országos Idegennyelvű Könyvtár honlapján és blogján található hírek, valamint a díjazottak 
önéletrajzainak felhasználásával készült. 
 

1. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár honlapjának híradásai az „Év dolgozóiról”: 
https://www.oik.hu/web/guest/elismeresek (Letöltés: 2015. október 15.) 

2. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Kávészünet című blogjának híradásai az „Év 
dolgozóiról”: http://blog.oik.hu/index.php?s=%C3%A9v+dolgoz%C3%B3ja (Letöltés: 2015. 
október 15.) 
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Könyvtárunk az írott és elektronikus sajtóban 2006-2014.  

(Összeállította: Nagy Erzsébet) 
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Papp Annamária: Roma kulturális nap az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. In: Közös Út 16 . 
(2008) 4., p. 22. 
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