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Búcsúzóul

Ottovay László, az Országos Széchenyi Könyvtár Tájékoztató és Dokumentumszolgáltató Főosztály főosztályvezetője, 2005. május 1-jén, 63 évesen, a súlyos betegséggel vívott küzdelme után, tragikus gyorsasággal itt hagyott bennünket. 
A hirtelen jött megrázó hír még mindig hihetetlen. Értetlenül állunk előtte, érzelmeink és emlékeink kavarodva tolulnak fel, amikor kedves, mosolygó alakját fölidézzük. Laci egyszerre volt a szolgálatkész, az udvarias kolléga, a közvetlen, figyelmes jóbarát és a komoly szakember, aki 1965 óta teljesítette magas szinten könyvtáros hivatását. 
A Kohó- és Gépipari Minisztérium Tájékoztatási Intézetében kezdte pályáját. 1968 és 1977 között az OTH Szabadalmi Tára és Szakkönyvtára vezetője, és innen lesz, egy OMFB-s megbízással az OMKDK-ban a Fejlesztési Önálló Csoport munkatársa, majd a Szabványosítási Önálló Csoport vezetője. Ebből a szakmai kutatóműhelyből kerül 1980-ban Győrbe, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Könyvtárának a vezetői székébe, ahol 1987-ig teljesít szolgálatot. 1987-ben, a könyvtár várba való költözése után, lesz Országos Széchényi Könyvtár főosztályvezetője, a nemzeti könyvtár elkötelezett munkatársa és a nemzeti könyvtárügy képviselője. 
Tanárként is megmérette magát, az egri Eszterházy Károly Főiskolán adta át ismereteit a szakmai tájékoztatásról, itt könyvtáros növendékek sora ismerhette meg őt, s vele a hivatás tiszteletét és szeretetét.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének, negyven éve, 1965 óta volt tagja. A Műszaki Könyvtáros Szekció mellett, a Bibliográfiai és Társadalomtudományi Szekció munkáját is lelkesen támogatta. Minden megbízatásában a szakma egészéért dolgozott, vezetőségek tagjaként, szekció elnökként és főtitkárként is, egyforma hivatástudattal és emberséggel tevékenykedett. Nevéhez fűződik az alapszabály kidolgozása és gondozása. Laci elment. Mi, akik személyesen is ismertük őt, még sokáig emlegetjük majd a szakmai rendezvények, a vándorgyűlések, a kirándulások részvevőjeként, s eszünkbe jut majd a baráti találkozók kitartó táncosa és az a szokatlan fényképezési technikája, amellyel megörökített minket. Mi is lekaptuk őt, belső kameránk megőrizte ezeket a vele töltött pillanatokat, s ezek a képek segítenek majd bennünket a közös emlékezésben! 
Budapest, 2005.május 24.					Balogh Margit, MKSZ elnök
(Megjelent a muszkon és a moksz levelező listán)


Ottovay László egyházi és polgári búcsúztatása 2005. június 3-án, 12 óra 45-kor volt a Farkasréti temető központi ravatalozójában. Azon a napon az este 6 órakor az istentisztelet keretében emlékezhettünk rá a Mátyás templomban. Lacitól a család mellett, számos kolléga és barát vett utolsó búcsút, beszédet mondott Vajda Erik a barátok és az MKE, ezen belül is a Bibliográfiai és a Műszaki Könyvtáros Szekció nevében, Dr. Kis-Tóth Lajos rektorhelyettes az Eszterházy Károly Főiskola nevében, Boka László az OSZK-ban dolgozó kollégák és barátok nevében, valamint a sírnál leányai, Zsófia és Kata köszöntek el a szeretett apától. (BM)



HÍREK, BESZÁMOLÓK, ESEMÉNYEK
ELEKTRONIKUS  úton szétküldött Híradásainkban az alábbiakat adtuk közre:
Az MKE Bibliográfiai Szekció vezetőségének beszámolója a szekció 2004. évi tevékenységéről
	Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtára 2005. március 17-én 08.00 órától március 18-án 15.00 óráig nonstop nyitva tartásban rendezte meg az Internet Fiestát, mellyen többek között e-learning tananyag fejlesztésről és oktatásról is szó volt.
	Statisztikai tájékoztatás, európai követelmények szakmai továbbképzés. Központi Statisztikai Hivatal Keleti Károly terem Budapest, 1024 Keleti K. u. 5-7. 2005. március 22. 10-15 óráig 
Meghívó TRADÍCIÓ ÉS VILÁGHÁLÓ című konferenciára. 2005. április 7. Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr (Publika Kör, MKSz Orvosi Könyvtáros csoport)
Az MKE Műszaki Szekció Orvosi Csoport tagjai május 10-én 14 órákor az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Egészségpolitikai Szakkönyvtárába látogattak (volt Medinfo).Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21. A közös rendezvény programja:
Dr. Surján György: Internetes Magyar Egészségügyi Adattár bemutatása
Borbás Ilona: Befejezetlen történet – az egészségügyi rendszerek kutatása
Dr. Palotai Mária: Az egészségpolitikai szakkönyvtár bemutatása
	A HVG-ORAC Kiadó bemutatója a jogi információs hagyományos és elektronikus kiadványaikról május 25-én, 10 órakor
	Tájékoztató az Interacta Kft tevékenységéről 2005. május 26. OITI Országos Idegsebészeti Intézet Orvosi Könyvtára. Téma:

EU-s piaci környezet - változások tapasztalatai
Közbeszerzési törvény az érintetteknek
Az OITI tevékenységének rövid ismertetése
Egyéni konzultáció, kötetlen beszélgetés
	MKE Vándorgyűlés előzetes, Helyszín és időpont:Gödöllő, Szent István Egyetem, Városi Könyvtár és Információs Központ. 2005.július 21-22-23


BESZÁMOLÓ
Beke Gabriella - Smidtné Farkas Mária - Kovács Beatrix
TRADÍCIÓ ÉS VILÁGHÁLÓ konferencia, Győr, 2005. április 7. 
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Győr, Baross G. u. 4.)

A konferencia szervezői: A Publika Magyar Könyvtári Kör, a Kisalföldi Könyvtárosok és 
Könyvtárak Egyesülete és a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár
Résztvevők: hazai és szlovákiai magyar könyvtárosok, levéltárosok (kb 60 fő)
A „Tradíció és világháló” témakörben tulajdonképpen arra a problémára kerestek választ a szakemberek, hogy globalizálódó korunkban milyen nagy, pótolhatatlan szerepe van a helyi kulturális örökségnek, a helyi kulturális értékeknek, ezek digitalizálása miként segíti ezek közzétételét, a kisebb térséggel való azonosság megőrzését. 
A konferencia első részében elméleti előadásokat hallgattunk meg, majd egy-egy megvalósult programot mutattak be a kollegák.

Dr. Skaliczki Judit főosztályvezető (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma):
Európai és hazai könyvtári fejlesztések, együttműködések címmel ismertette az európai stratégiai célokat, a hozzá kapcsolódó együttműködési irányelveket, programokat: Lisszaboni Tanács (e-Európa), IFLA-UNESCO (közkönyvtári fejlesztési irányelvek), Lundi irányelvek (digitalizáció), Európai Bizottság Információs Társadalom-és Média Igazgatóság (e-kormányzat, e-egészségügy, e-tanács, e-üzlet).
A magyarországi könyvtári fejlesztés céljait (esélyteremtés, a hozzáférés minél szélesebb körű biztosítása, a részvételi demokrácia erősítése, az életminőség javítása, a könyvtárhasználó központba állítása, korszerű, minőségi szolgáltatások biztosítása) a könyvtári stratégián (http://www.ki.oszk.hu/strategia/index.html ) keresztül lehet megvalósítani. Az európai együttműködési partnerek közül megemlítette a Publika, a Cultivate és a Minerva csoportot. Kiemelte, hogy az együttműködés elengedhetetlen része a telematikai fejlesztés. Előadása utolsó részében, pedig a könyvtárak digitalizálási programjairól szólt. A már meglévő Nemzeti Digitális Archívum mellett 2006-ban indul el a Nemzeti Audióvizuális Archivum (NAVA). Újdonság lesz a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer (KSZ) kialakítása és támogatása. A program keretében mozgókönyvtárakat és megrendelhető szolgáltatásokat hoznak létre, ill. célul tűzték ki a nyilvános könyvtárak „rendbetételét”.
A gazdasági, pénzügyi szempontok egyre erőteljesebb előtérbe kerülésével egyidejűleg nem lehet eléggé tudatosítani a kulturális beruházások, a kulturális értékek, a tudás gazdaságot élénkítő hatását. 

Dr. Ambrus Zoltán igazgató (Békés Megyei Könyvtár):
Az elektronikus technológia felhasználása a kulturális örökség kincseinek megőrzésére és közzétételére címmel a LIGHT projektet mutatta be.
A „bring to light the value of cultural heritage” célja a kulturális turizmus fejlesztése, a regionális tudás és tapasztalat fejlesztése, a kulturális identitás erősítése, hosszantartó együttműködések és sajátos üzleti modellek fejlesztése. Együttműködő partnerek (városok) Görögországot, Dániát, Olaszországot, Portugáliát és Magyarországot képviselik. A programon belül mindegyik résztvevő elkészíti saját régiója „kulturális örökség leltárát”. A leltár alapján készült tanulmányban tükröződnie kell egyrészt a kulturális örökség történetiségének, másrészt a kulturális örökség szakterületenkénti helyzetének. A projekt 2 és fél évig tart, az első félév telt le ebből. A helytörténeti anyagok digitalizálása – reményeik szerint- közvetlen hatást gyakorol a turizmusra, fejleszti a regionális tudást és tapasztalatot, erősíti a kulturális identitást és összetartozást. Hosszantartó együttműködést feltételez a különböző kulturális intézmények (könyvtár, múzeum, levéltár) között. 
A program megvalósításaként létrehozzák a „Csabai kolbász – Kísérleti Adattár”-at. Amely „A mezőgazdasági termelési kultúra hagyományai”-t dolgozza fel. A programtól azt várják a magyar résztvevők, hogy a megye kulturális örökségének átgondolt digitalizálása valósuljon meg, közös kulturális honlap létesüljön, a gazdasági szereplők figyelme ráirányuljon a kulturális értékekre, az önkormányzatok szemléletváltásának előmozdítását segítsék vele. 

Dr. Pálvölgyi Mihály főiskolai tanár (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola):
A használhatósági vizsgálatok elméleti és módszertani kérdései 
Az előadó felhívta a figyelmet az alábbi weblapra http://www.hasznalhatosag.lap.hu/, ahol összegyűjtve lehet megnézni a témával foglalkozó oldalakat (tartalmi, grafikai, navigációs, interaktivitási, technológiai használhatóság). Gyakorlati példának a Calimera projekten belül a kulturális intézmények webhelyeinek és webszolgáltatásainak használhatósági tesztelését mutatta be:http://www.ki.oszk.hu/calimera/docs/ 
A különböző honlapok használhatóságát elsősorban a felhasználók élő megfigyelései és reagálásaik rögzítése révén mérték. Magát a használhatóság fogalmát több szempont szerint (ergonómiai, termékközpontú..) is meghatározták. Az ilyen típusú hazai és külföldi vizsgálatokban különböző célcsoportok vettek részt. Az egyes célcsoportokat foglalkozás, használói készség szerint alakították ki. (Ismertettek külföldi példát a fogyatékosok ilyen típusú vizsgálatára is.) Ezen alkalmakkor a használói igényeket illetve a használat során tanúsított viselkedési modelleket egyaránt felmérték. Az eredmények ismerete sokat segíthet a honlapok szerkesztőinek, karbantartóinak. 

Ásványi Ilona könyvtárigazgató-helyettes (Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár, az Egyházi Könyvtárak Egyesületének elnöke http://www.eke.hu/eke.html ):
Kérdések és lehetséges válaszok a könyvtári, levéltári digitalizálásról címmel bemutatta az egyházi könyvtárak történetét, fejlődését a történelmi korokban, sorsukat a XX. században és a rendszerváltás után. Az egyházi könyvtárak lemaradásának csökkentése érdekében létrehozták az Egyházi Könyvtárak Egyesülését, amelyhez 68 egyházi könyvtár tartozik, amiből 28 nyilvános. A rendszerváltás után, az 1990-es évektől kezdve beszélhetünk igazán az „egyházi könyvtárügyről”, amely ezen könyvtárak szakszerűbb munkájában, infrastruktúrájuk kiépítésében és nyilvánosságuk szélesebb körű szerepvállalásában valósul meg. Az egyházi könyvtáraknál még megmaradt az „ős intézmény”: a könyvtár, levéltár és Múzeum együtt. A 90-es évektől megkezdődött a digitalizálás. A digitalizálással elsődleges céljuk az állománymegőrzés, hiszen gyűjteményük jelentős részét kódexek és más értékes régi kiadványok alkotják. A jövőben egy egyházi elektronikus könyvtár létrehozását, felhasználóképzést, valamint a közgyűjteményekkel való szorosabb szakmai együttműködést tervezik. 

Kiss Tamás igazgató (Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár):
A Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár honlapja és az egyetlen vidéken őrzött Corvina-kódex hozzáférhetővé tétele.
A honlap http://www.gyor.egyhazmegyeikincstar.hu/ bemutatása után, amelynek érdekessége, hogy a Győri Egyházmegyei Kincstár anyaga digitalizált formában megtekinthető és virtuális sétát tehetünk a Kincstár épületében, a Győri Corvina digitalizálásáról számolt be, amit az OSZK programja keretében tudtak elkészíteni és CD-ROM-on hozzáférhetővé tenni. Korszerű, szép kivitelű a multimédiás CD-ROM. Tanulmányok és képgyűjtemény egészíti ki az alapanyagot.

Néma Sándor igazgató (Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára)
Digitalizált úrbéri térképek és a történetírás című kiadványukat ismertette. Ez a bevezető tanulmányok mellett 67 térképet tartalmaz 90 variációban. A legrégibb térkép 1762-ből való. Az előadó szemléletesen mutatta be a levéltári anyagok, főleg térképek digitalizálásának nehézségeit. A példákként bemutatott térképek segítségével, figyelemmel kísérhettünk egy-egy terület látványos átalakulását, történelmét. A térképek egy része megtalálható az alábbi honlapon: http://www.gyormegy-arch.hu/

Mennyeiné Várszegi Judit osztályvezető (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár):
Régi képeslapok interneten – A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár digitalizálási gyakorlata
A megyei könyvtár helytörténeti dokumentumai közül a Győrben megjelent hírlapokat és az 1945 előtt kiadott képeslapokat kezdte el digitalizálni. Az ok itt is az állományvédelem és a fokozott kereslet volt. A pénzügyi forrást pályázatok útján próbálják biztosítani. Tervbe vették a megyében működő könyvtárak cédulakatalógusainak digitalizálását. A már elkészült digitalizált dokumentumokat a honlapukon (http://infoserver.kkmk.hu/), az adatbázis szerveren keresztül lehet megtekinteni.

Gellér Ferencné dr. igazgató, Burai István informatikus (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen http://193.225.140.3/default.htm ):
Egy megvalósított közös modell bemutatása. A Hortobágy modell
A Calimera program keretében működő modell a könyvtárak, levéltárak és múzeumok népi építészeti (csárdák), népi kézművességi dokumentumait dolgozza fel, erre utal a modell címe is. A könyvtár honlapján keresztül mutatták be a „Hortobágy adatbázist” http://www.hbmk.hu/owteszt.htm A programot teljesen ingyen, szabadidőben végzik a munkatársak, és példáját adják annak, hogyan lehet a három közgyűjteményben (könyvtár, levéltár, múzeum) fellelhető kulturális kincsek digitalizálását és hozzáférhetővé tételét egy közös felületen létrehozni. A jövőben a nemzeti kulturális vagyon megőrzésére és feltárására újabb tematikus virtuális gyűjtemények létrehozását és a regionális fejlesztési koncepciók összehangolását tervezik, és hasonlók létrehozására biztatnak. 
A szlovákiai tanulmányút során (április 8. – 10.) Apponyi Albert (Ébenhárd), Gvadányi József (Szakolca), Bartók Béla (Nagymegyer) emlékhelyeit és a magyar kulturális örökség építészeti műemlékeit (templomok - Deáki, Boldogfa) is felkerestük. Ezenkívül látogatást tettünk a Fórum Kisebbségkutató Intézetben (Somorja), a szenci, szakolcai és somorjai könyvtárakban, továbbá megtekintettük a somorjai Bibliotheca Hungarica gyűjteményt is. 


MŰEGYETEMI ÜNNEPSÉG A MAGYAR AUTÓGYÁRTÁS 100. SZÜLETÉSNAPJÁN 

A BME OMIKK 2005. május 31.-én „Dicső múlt – fantasztikus jövő” címmel ünnepi sajtótájékoztatón emlékezett meg arról a száz évvel ez előtti napról, amikor a királyi József Műegyetem udvaráról próbaútjára indult Csonka János postaautója. 
	A könyvtár aulájában rendezett ünnepség első részében Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi rektor-helyettes megnyitója után köszöntőt mondott Dr. Schiffer János főpolgármester-helyettes, dr. Horváth Sándor logisztikai igazgató (Magyar Posta Rt.), Romvári Ferenc vezérigazgató-helyettes (Rába Rt.), dr. Körmendy Ágoston főtitkár (Magyar Gépjárműipari Szövetség), dr. Katona András főigazgató (Közlekedési Múzeum), Haris Lajos igazgató (Haris Autómúzeum) és Borsche Károly főtitkár (Magyar Veterán Autó és Motor Szövetség). Mindegyikük bemutatta a magyar autógyártáshoz és történetéhez kapcsolódó múltbéli és jelenlegi tevékenységét, illetve dr. Schiffer János, mint a rendezvény támogatója üdvözölte a rendezvényt és emléktábla avatást, melyen megörökítésre került a 100 évvel ezelőtti esemény. Majd Kövesné dr. Gilicze Éva közlekedésmérnöki dékán átadta a jubileumi emléktáblát dr. Melegh Gábor tanszékvezetőnek. A gazdaság- és társadalomtudományi olvasóteremben sorra került második részben Stubnya György főigazgató-helyettes bemutatta a BME OMIKK Millenniumi Díjjal kitüntetett „A magyar tudomány és technika nagyjai” című CD-ROM sorozatát. Dr. Füstöss László, a BME Fizika Intézetének docense és Sík András, az ELTE TTK adjunktusa a sorozat legújabb, „PAVLICS FERENC” című CD-jének műhelymunkálatairól, a szerkesztés örömeiről beszélt, illetve köszönetüket fejezték ki Pavlics Ferencnek az együttműködés lehetőségéért. A bemutatók után az USA-ban élő Pavlics Ferenc, a rendezvény díszvendégeként bemutatta a vezetésével kifejlesztett holdjármű-modell történetét, a fejlesztési munkálatokat, a jármű működését, illetve beszélt kapcsolódó és jelenlegi munkáiról. 
	Az ünnepi esemény különleges színfoltjaként a könyvtár aulájában Zita királynő 1910-ben készített PHÖNIX-Landaulet díszautójának és Pavlics Ferenc holdjárművének modelljét láthatták az érdeklődők, a könyvtár előtt pedig veteránautók (Ikarusz 311 autóbusz, Csepel 344 és 350 teherautók, Csepel 450 V üzemanyag-szállító autó, Csepel 350D tűzoltóautó, Rába felderítő úszó gépkocsi) és napjaink legújabb magyar autói (egy-egy Audi TT, Suzuki Ignis és Suzuki Swift) voltak kiállítva. A sajtótájékoztató megrendezését az Audi Hungaria Motor Kft., a Haris Autómúzeum, a Közlekedési Múzeum, a Magyar Suzuki Rt., a Magyar Veterán Autó és Motor Szövetség, a Suzuki Plusz Autószalon és a Törley Pezsgőpincészet támogatta. (BM)


A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Könyvtárában jártunk
Jehoda Imola könyvtárvezető és Kovács Beatrix, az Orvosi könyvtáros csoport vezetőjének meghívására június 17-én a könyvtárosok népes tábora látogatta meg az Egészségügyi Főiskolai Kar könyvtárát Budapesten a Vas u. 17-ben.
Az ízlésesen felújított épület aulájában találkoztunk. Mielőtt a könyvtárba mentünk volna, a könyvtár vezetője megismertetett bennünket az épület történetével.
A könyvtárlátogatás alkalmával Imola bemutatta munkatársait is, megtudtuk, hogy kihez melyik feladat ellátása tartozik, szükség esetén kivel vegyük fel a kapcsolatot. Ezt követően körbe vezetett bennünket a könyvtárba.
A látvány lenyűgöző volt. A beiratkozásra és kölcsönzésre szolgáló teret leszámítva, minden más olvasói és könyvtárosi szintér az alagsorban van. A szükségmegoldást teljesen elfeledteti a zseniális és ízléses, ugyanakkor a könyvtári funkciók ellátását messze figyelembe vevő könyvtár-kialakítás.  Felhasználóbarát megoldás, ahogyan a természetes fényt „beengedik” a hangulatosan kialakított olvasóasztalokhoz. A körülményekhez képest meglepően sok szép növény teszi kellemesebbé a környezetet, amelyet a könyvtárosok sok kis különleges ötlettel tovább gazdagítottak. 
Magunknak könyvtárosoknak, a főiskola vezetéséhez hasonló patrónusokat ill. fenntartókat kívánnék! Olyan gondos szeretettel terveztették és kiviteleztették a könyvtári berendezéseket, amely mind látványban, mind pedig a könyvtár használhatóságában egyaránt megnyilvánul. 
A könyvtárosok munkahelyeinek kialakítása is igen imponáló.
Kollégáink mindent bemutattak nekünk, és a vendéglátók megkülönböztető barátságával válaszoltak kérdéseinkre. A látottak és hallottak alapján szívből gratulálunk ahhoz a nehéz és felelősségteljes munkához, amit viszonylag kis létszámmal végeznek.
	Szolgáltatásukat hosszan lehetne elemezni, de mindenki, aki nem volt jelen ezen a könyvtárlátogatáson, felkeresheti honlapjukat a http://efk.sote.hu/konyvt/konyvt/01.html  címen, ahol nagyon sok információhoz juthat.
Minden intézetnek más lehetőségei vannak, különböző alapterületű és állományú könyvtárakat tudnak finanszírozni. Ezek objektív tényezők. A könyvtárosok feladata és elkötelezettsége kell, hogy legyen az „oázis” teremtése a sivatagban is!  Ehhez kívánunk magunknak, orvosi könyvtárosoknak sok erőt és kitartást, miközben őszinte örömmel gratulálok Imolának és munkatársaiknak, akiknek ez már sikerült! 	
Kis-Pál Sándorné könyvtárvezető, Megyei Kórház, Gyula

TAGDÍJ, TAGKÁRTYA, EGYESÜLETI HÍREK
Az idén bevezetésre került az új MKE tagsági igazolvány, mely egy modern chipkártya. Áprilisban került sor az első nagyobb mennyiségű tagkártya szétosztására és szétküldésére, majd folyamatosan a tagdíjbefizetéseket követően küldjük a kártyákat. Remélem minden tagdíját befizetőhöz eljutott a kártya és vele egy rövid ismertető. A tagsági kártyával járó kedvezmények bővebb és részletesebb listáját megtalálják az MKE honlapján www.mke.oszk.hu, Nyitólap > Tagság, jelentkezés > Tagkártya kedvezmények) és az EDC honlapján http://www.edc.hu és http://www.eurodc.net.
Kérek mindenkit, hogy írják megtapasztalataikat a kártyahasználatról, magáról a kártyáról, mint tagsági könyvről, sikerült-e a kedvezmények közül bármit is igénybe venni stb. Várjuk véleményüket és javaslataikat az alábbi címeken:
Fenyves Márta
Cím: 1149 Budapest, Pillangó park 16/d. V.29.
Telefon: 364-1059
Fazekas Andrea          a.fazekas@richter.hu
Műszaki könyvtár        tel: (1) 431-5119
Richter Gedeon Rt.      fax: (1) 432-6023
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
_____________________________________________________________________________

Az MKE küldöttközgyűlése 2005. május 23-án volt, Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti nagyteremében. Levezető elnök: Biczák Péter alelnök
Napirend:
Szakmai előadás a Nemzeti Digitális Archívumról 
Előadó: Galambosi András IHM Nemzeti Adatvagyon Főosztály, osztályvezető
	Az MKE közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása

Előadó: Bakos Klára elnök
	Az MKE ellenőrző bizottsága megbízott elnökének beszámolója

Előadó: Czupi Gyula
	Az Ellenőrző bizottság 3 új tagjának, ezen belül elnökének megválasztása

Felelős: Hegyközi Ilona a választási bizottság elnöke
	Egyebek

A beszámoló megtekinthető az MKE honlapján: www.mke.oszk.hu
A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a közhasznúsági jelentés, valamint az MKE Ellenőrző Bizottsága megbízott elnökének beszámolóját, illetve a szóbeli kiegészítéseket. Az Ellenőrző Bizottság új elnöke Trischlerné Lukácsy Éva. 
Az MKE MKSZ Elnöksége az Ellenőrző Bizottság vezetésére Rettich Bélát kérte fel, aki póttagként eddig is a vezetőség tagja volt.
____________________________________________________________________________



Értesítés
Kedves Kollégák!
Több mint 130 tagja van már levelező listánknak, azaz ennyien adták meg e-mail címüket. Részükre a jövőben csak elektronikus úton küldjük el Híradónkat, de aki nyomtatásban kéri, annak továbbra is postázzuk. Ez irányú kérésüket juttassák el Fenyves Mártához, 1149 Bp. Pillangópark 16/d V.29.

Mindazok, akik eddig még nem fizették be tagdíjukat, jelen levelünk mellékleteként egy külön értesítést kapnak. Kérjük jelezzenek vissza szándékaikról, tagok kívánnak maradni, vagy sem, szeptember 15-ig ha nem válaszolnak, illetve nem fizetnek tagdíjat, tagságukat megszüntetjük. 


Az olvasó könyvtáros
A 12. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjában elhangzott előadások rövidített változata
Három sors egy fonatban – Bátonyi Viola
Szeretetteljes ajánlás Závada Pál: A fényképész utókora c. regényének olvasásához
2004 év végén egy fizikailag nem is „Nagy Könyv”, viszont fontos könyv jelent meg Závada Pál ötvenedik születésnapjára.
A művet a Magvető Könyvkiadó adta ki, 413. oldal, 18 cm -  tehát nem túl nagy könyv. Címlapján egy Möbius szalag ábrázolása látható: Haász Katalin festménye. A Möbius szalag sajátossága, hogy a felület, az egész folyamat törés nélkül bejárható. Felszínen haladva jutunk be majd újra ki – végtelen folyamatban.
A könyv egyik fejezetében a főszereplő egy számára nagyon fontos találkozásra készül, amely egy kiállítás megnyitóján van időzítve. A kiállításon a művészek egy Möbius szalagot ábrázoló műalkotást raknak éppen össze. Ez a kép, ez a szalag a regény szimbolikus képe lehetne, mivel, mint a Möbius szalagban, a regényben is a sorsok egymásba fonódnak, folytatódnak és összekapcsolódnak. A történet több családot kapcsol egymásba és  vezet át az 1942-és 1990 közötti időszakon. A történeteket a szerző is törés nélkül ugyan, de sok hajszálrepedéssel vezeti végig. Korban pár évvel idősebb vagyok Závada Pálnál és a regényben ábrázolt időszakok egyrészt szüleim és másrészt saját korosztályom gyermek-, fiatalkori és felnőtt életének része. Felidézte bennem is saját élettapasztalataimat, családi, baráti történeteimet, megelevenednek az elmúlt évtizedekben oly jól ismert típusok. De ez önmagában kevés lenne, hogy szeressük, olvasásra ajánljuk a művet. Itt valami sokkal többről van szó.
Elődeinkről van szó: a mieinkről van szó, - fogalmazott az író is egy interjúban, -az „elődeimről” van szó és az elődökkel való szembesülésről.
A fényképész utókorának helyszíne ugyanaz a falu vagy kisváros, ahol a Jadviga párnája és a Milota is játszódik. A főként "tótok", vagyis régebben betelepült szlovákok által lakott névtelen falu, ahogy a regény elbeszélője nevezi.
A cselekmény minden eddiginél mélyebbre nyúl, ágazik szét. Magyarország egész 1942 óta lezajlott történelme értelmeződik azokon a kapcsolatokon, érzelmeken, és szenvedélyeken keresztül, ahogy a regény szereplőinek élete összefonódik és szétszálazódik. Egyeseknek a nácik kínzókamrái, másoknak a kádári terror börtönei a sorsuk. Megint mások miniszterek, főemberek, vagy illeszkedő túlélők lesznek.
Elődeink pl. azok a falukutatók, akik a regényben Dohányos László fizikailag is kiemelkedő alakja köré csoportosulnak, akik a negyvenes években, már a háború árnyékában, a magyar falvak társadalmi, gazdasági problémáit kutatják. Megoldásokat keresnek a bajokra, bár ezek nagy része csak papíron valósul meg, tanácsokat adnak és a maguk módján felelősen hisznek, tesznek a magyar falu, nemzet valamiféle felemelkedéséért.
A kezdő sorokban belépünk a magyar-tót faluba 1942 augusztusának első hétfőjén, ahol kutatnak, kérdeznek, interjúznak, jegyzeteket készítenek, ismerkednek a mindennapokkal, nagy- és kisgazdákkal, szegény családokkal, zsidó orvossal, fényképésszel a falukutató csoport tagjai, sokféle sors, sokféle sorssal, háttérrel, élettel, érdekkel, szándékkal.
Mint egy nagy nagytotál a filmen a nyitókép. – (Zárókép is van – valahol a Möbius szalagban is mindig eljutunk ugyanoda, de már közben jelentős utat teszünk.)
Kép is készül. A címadó fényképész róluk- rólunk készít fényképet - Buchbinder Miklós -,(neve ismerős Z.P. előző két regényéből is), a falu fényképésze, aki művészi érzékenységgel megáldott, és fényképein dokumentálja a magyar, tót, zsidó mindennapokat – majd ő is elvész a menetben, mint ahogy elvesznek, ha nem is fizikai értelemben a fényképek is. Az ő és családja, hitsorsosai története is a mi történetünk is.
Elődeink – a szegényparaszt, katonaszökevény, de a körülötte történő eseményekre nyitott szemű Dusza Jankó aki pragmatikus kritikával szemléli az eseményeket, de Rákosi atyánkat követő hithű kommunista. Az ötvenes években – nyakkendőt kötni sem tudó diplomatává avanzsál, majd jó állásba kerülő „főkolbász” elvtárs lesz, de csak az otthonmeleg faluban érzi jól magát,-feleséget is onnan választ. Valamikor a hatvanas években - beosztása szerint szülőfaluja ifjúságával is meg kellene osztania emlékeit a kommunista mozgalom hősiességéről; később jól fizető munkát is ad egy kis üzemtörténet írással a földijei gyermekeinek. (De ismerősek ezek a figurák nekünk, akik az úttörőben találkoztunk hasonló kötelező fogalakozásokkal.) 
És ez csak egy kis szál, a sűrű fonatú történetből. A regénybeli „Elődeink” családi hálója egyre sűrűbbre fonódik Az életkorban idősebbek, fiatalabbak sorsába, kapcsolataik hálójába, szerelmeikbe, gyűlöletükbe, nagyravágyásukba, óvásukba és az érzelmek ezer színébe belekavarodunk, miközben olvassuk az egyre terebélyesedő történetet.
Elődök már nekünk is ötven év körülieknek a háború alatt gyermekkorú, akkor fiatal felnőtt nemzedék. A regénybeli tót-magyar faluban élő, dolgozó szülők, és tanárok, akik a háború alatt szinte gyermekkorúak voltak. Akiknek az ötvenes évek, hatvanas évek túléléséhez kell elhallgatni a börtönben megjárt apa történetét, vagy alkalmazkodni különféle „elvárások”-hoz, még az énekkari dalválasztásában is. Három fejezetcím körül fonódnak a történet szálai:
- az első: Holtak, rabok, miniszterek.
Dohányos László alakjában, eszméiben a népi mozgalomban kommunista miniszterré, majd kutatóvá „kiszorult” talán azonosítható élő személyről van szó, de ez teljesen érdektelen, hanem az az érdekes, hogy valaki, aki olyan haladónak számított, aki a „magyar haza” jobbrafordulásán oly szorgalmasan munkálkodott híveivel, annak gondolatai, vágyai, vitái, bizonyítási kényszere milyen történelmi megalkuvásokkal volt terhes, és milyen megalkuvásokhoz vezetett. Személyes felelőssége, a történelmi helyzetet csak felemásan felismerő önbecsapásai. Mennyire tragikus igyekezet. Fehér öltöny, nőfaló, Moszkváról álmodó, miniszterré avanzsáló, villa, szép bútorok, külföldi utak, reszketés, mert barátját letartóztatják, de ő még csak nem is kérdezhet. Meg a parasztságot felemelő ideák mögött egy kis kirekesztés, némi antiszemitizmus, ami ugyebár érthető. A falukutatásban hozzá szegődő leghűségesebb társa, famulusa, a háború végét gettóban túlélő Ádler Jenő sem akarja érteni, látni barátja felemásságával. Hinni szeretne ő is az ideákban.
A deportált szereplők közül sokan odavesznek, bár Dohányos feleségét megmenti, felesége szüleit már nem tudja, mint ahogy nem tudja/akarja Ádlert sem, aki szintén a regény egyik főszereplője, és még a regény végén - 1990-ben is életben van. 
(Én mint a történetbe magát beleélő olvasó Ádler Jenő túlélésétől kicsit azt is vártam, hogy szerző a könyvben szereplő utódoknak fellebbenti a fátylat majd „valamiről”…
Nem lehet, mert így, ebben az értelemben ezt a fátylat a regény húzza el, és nyitja ki nekünk a kisablakokat is, hogy belelássunk. Belelássunk azzal, ahogy a szereplőket mozgatja, ahogy egymás életébe belépnek és közös életük alakul.
Az igazi főszereplő és a következő két fejezetcím: 
Nótafák és biciklisták, és Érzelmek és iskolák 
(Utalás Flaubert könyvére – ami itt- ott beleszövődik a történetbe, néhány szó, néhány mondat valamint  a szerelmi szál - Frédéric és Arnoux-né között-  szintén jelen van Závada regényében.)
Koren Ádám, a hatvanas évek elején 14 éves, ebben a tót-magyar faluban él. Gondtalan. Éli a serdülőkori fiú titkos vágyakkal, tetszeni vágyással, megfeleléssel teli életét. Időnként felszínre kerülnek a családi titkok, sustorgások a szülők között, érthetetlen vádaskodások a barátok odavetett szavaiban. Bajba is keveredik egy barátja disszidálása miatt, majd Pestre kerül, jogásznak tanul. És a sors őt érzelmei fonalán rángatja tovább.
Budapesten a szereplők vagy leszármazottaik többsége Ádámmal találkozik, kapcsolatba keveredik. A vágyott és vágytalan szerelmek jobban betöltik Ádám életét, mint mindaz, ami körülötte zajlik Pl. éppen csak érinti, nem is érdekli, miről vitatkoznak 68 kapcsán. Téblábol, mennek mellette az évek. Vannak az olvasók között olyanok, akik nyitottnak érezték Z.P. könyvében Koren Ádám történet befejezését Én lezárva éreztem a jövendőbeli kiválasztásával. További sorsa már nem regénybe illő. Életét előreláthatóan, magyar eszmék, zsidó sorsok, önpusztító szerelmek, politikai utak és tévutak már nem fogják befolyásolni.
Holott: Az ő kezébe hull majd nemcsak képletesen, de valóságosan az a fénykép, amelyen az ő életét is meghatározó szereplők, elődök is rajta vannak. A fényképész szemüvegszára, ami a falukutatókkal való találkozásakor törött le a „véletlenül” lerepült szemüvegről.
Mi megismerjük a történetet. "Talált egy letört drót szemüvegszárat is, melynek rugós fülkampója az album gerincébe volt beakasztva. A hátsó borító alól egy paszpartura kasírozott piaci csoportkép fordult ki a takaróra, sok figurával, vitatkozásszerű jelenettel a közepén. Koren hiába bámulta, nem segíthettünk, de azt se bántuk, hogy - mint afféle ölébe hullott szökevény-képet - gondolta, eltulajdonítja. Becsúsztatta hát a válltáskájába, s bedugta mellé a szemüvegszárat is."
A regény érdekes stilisztikai megoldása a kórus: többes szám, vagy egyes szám első személyben való kommentálása a történetnek, a szereplők cselekedeteinek.:
A kórus: bekukucskál, értékel, magyaráz, sajnálkozik, bennfenteskedik – mintha mindig más lenne, de ugyanaz. Mi vagyunk ő, és ők a mieink. Benne vagyunk a történetbe. Rajtakapjuk a szereplőket kisebb és nagyobb hazugságukban, bátorítjuk, fejet csóválunk, tovább lendítjük a holtpontról, ezer módon avatkozunk, élünk bele a történetbe. Egyik kritikus szerint: „Nyakig érintettek vagyunk ebben az egészben, ha se tótok, se zsidók nem vagyunk akkor is … ill. mindnyájan tótok és zsidók vagyunk.”
Závada Pál az eddig irt három regényében egy egyre gyarapodó, képzeletbeli, és mégis valóságos falu íródik le és meg. Tele valóságos elemekkel, kapcsolatokkal. Egyre többen gyűlnek az író köré a falu főterén, hogy történeteik, kapcsolataik további történeteket, kapcsolatokat elevenítsenek meg, és hűséges krónikásuk megírja azokat.
Szeretetet, szerelmet, gyűlöletet, nemtörődömséget, érintettséget, politikai és mindenféle ambíciókat és tévutakat – szenvedélyeket. 
Az általam választott cím: „Három sors egy fonatban” -  utal a szerző egy nyilatkozatára:
„A holtak utókorában egyrészt azoknak a sorsát követjük végig, akik a képen szerepelnek - köztük hajdani és majdani rabokét, miniszterekét is -, másrészt gyermekeik nemzedékét egy 1968-es iskoláskori- és egy 1977-ben induló fiatal-, illetve felnőttkori szálon, ötven éven keresztül. Így a regény voltaképpen két generáció története három idősíkban - varkocsszerűen egybefonódó elbeszélői szerkezetben.”
Bontsuk ki ezt a varkocsot, és fésüljük át, nézzük meg a szálakat, akkor talán leülünk a családi fényképekkel az ölünkben és megpróbálunk szembenézni a saját múltunkkal. Talán hasonlóan összekeveredett - magyar, német, vagy sváb, tót, kun, vend és így tovább - összegubancolódott sorsa. Még kellene beszélnem arról a gazdag nyelvi világról, mondatfűzésről, stiláris leleményekről, amit lehet szeretni és kevésbé lelkesedni érte, de nagyon gazdag nyelvi világba visz minket.
Ajánlom a magyart nyelvet tanítóknak, vegyenek belőle példaként diákjaiknak, pl. a mondattani órákra.
Végül egy rövid idézet, egy másik mai magyar író Parti Nagy Lajos Závada Pálnak írott köszöntéséből, aki szintén a nyelvi lelemények nagy mágusa: „A závadai erdők ez idő szerint 2082 kinyomtatott könyvoldal. Ez bizony erdőség, ha a méret tenné, akkor is - persze nem az teszi. Egy ilyen erdőség természetesnek látszó, noha művi alakulat, lazaszorosan összefüggő képződmény. Mindenekelőtt közös a talaj, közös az aljnövényzet, s persze rokonok a fák, olykor a legváratlanabb pontokon érnek össze az ágak, arról nem is beszélve, egy kis Babits-blaszfémiával, hogy erdő nem egy van, de egy a szél. A závadai erdők eléggé kiismerhetetlen élőlény, lélegzik, horpad és domborodik, úgy jár-kel benne az olvasó, mint gyerekkorában, mint a hajdani olvasmányos olvasmányaiban, meglepődik, örül, gyűlölködik és együtt érez, dühöng, eltéved, szidja az erdészt, aztán rájön: vessen magára, miért nem figyel. És persze van olvasó - hogyne volna, olvasó tán még többféle van, mint író -, aki süket marad és közömbös, téblábol egy darabig, de hamar kifordul ezekből az erdőkből. Sokat veszít, és ehhez még csak elfogultnak se kell lennem.”


Az olvasó könyvtáros
Fürdő – Balogh Margit 
Engedjék meg, hogy azzal az egyszerű állítással kezdjem, melyre már a cím is utal, az ember olvas, ebből következik, hogy a könyvtáros is olvas. (Eszterházy-asan, zárójelben feltehetem a kérdést: Olvas? Magunk között szólva még mindig többet olvas, mint az átlag.) velem mindenesetre megtörtént, megesett velem az olvasás gyönyörűsége - én, a könyvtáros olvastam egy szép könyvet a fürdőkről. 
És akkor megkockáztattam a következő megállapítást. Az ember fürdik. Most az következhetne, hogy a könyvtáros is fürdik, de erről nem kívánok szólni, hanem csak a címben is megjelölt olvasásról és azokról, akik fürdenek, majd képesek arra is, hogy minderről írjanak. 
A fürdőkről, legyen az otthoni, gyógy-, köztisztasági vagy kémiai, több könyvet is találunk, a fürdés, fürdetés élményéről szintén sokan írnak versben és prózában, ihletetten, vagy tudományosan. De van egy könyv, melynek szerkesztői azt a cél tűzték ki maguk elé, hogy egy kötetben adják közre, 62 színész, művész, író, költő, pszichológus, sportoló, biológus stb. vallomását a fürdőkhöz és a fürdéshez, vagy a nem-fürdéshez kapcsolódó gondolataikról (ld. Varró Dániel A büdös pizsamázó). Ez a könyv, stílusosan a Fürdő címet viseli, és az Alibi hat hónapra sorozat 4. tagjaként jelent meg, 2003-ban, az Alibi kiadó gondozásában. (Jelenleg is kapható, á.2900 Ft)
Az ember fürdik. Ez egy olyan meghatározó jelentőségű dolog az ember életében, hogy csak ritkán mond le róla, (a kivételek erősítik a szabályt), s ha csak teheti, átadja magát ennek az élvezetnek. Mert a fürdés, elsősorban élvezetes az ember számára.
A fürdik régi magyar szavunk (írásos feljegyzés 1256-ból, feredőzik), jelentése, vízbe merülve mozog, úszik, mosakszik, vagy elmerül valamiben, valaminek a bőségében. Állatoknál a porban hentergést jelenti, illetve „az ívik a hal” jelentéssel is bír.  Mindezekről az etimológiai szótár azt írja, hogy a szócsalád tagja származékszavak, -d, visszaható, -szt, műveltető képzővel alakultak ki abból a feltehető fir- ~, fër-~, für- ~ stb. igetőből, amely a ferde, fertő, fetreng, förgeteg, fürge szavaknak is alapszava. Mindezek a fordít családjának magas hangrendű változatai. Így a fürdik eredeti jelentése forgolódik lehetett. A halak nyüzsgésére, forgolódására utaló, a vízben forgolódik kifejezés igen korán kialakult, majd ennek az átvitt értelmű jelentése is.
A szó török származtatása téves, mondja a szótár, s nem véletlen, hogy sokan innen eredeztetnék, mert hiszen a fürdő kultúrát, illetve a fürdés kultúráját a törökök honosították meg nálunk, s legrégibb ma is használt, épített fürdőink török eredetűek. 
László Gyula A honfoglaló magyar nép élete könyvében feltételezi, hogy őseinknek külön sátor állt rendelkezésre a tisztálkodáshoz, melyek hasonlóak voltak a finn szaunákhoz. A későbbiekben a fürdési és tisztálkodási szokások, mintha megkoptak volna, mert némely írásos feljegyzések szerint igen ritkán estek meg, még a főuraknál sem volt gyakori a rendszeres mosdás, mint ahogy Bethlen Miklós írja 1708-1710 között. „Ritkán feredtem, kivált hideg vízben. Lábomat két hétben, néha minden héten mosattam. Számat reggel, ebéd és vacsora után mindenkor, és gyengén a szememet is hideg vízzel mostam, kezemet is gyakran, de az orcámat, hacsak valami por, sár, vagy valami gaz nem érte, sohasem mostam, hanem a borbély hetenkint, mikor rabságomig a szakállomat elberetválta. A fejemet talán huszonöt esztendeje van, hogy meg nem mosták…”
Radvánszky Béla (1849-1906) neves munkájában a Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII.  században  c. munkájában viszont akként vélekedik, hogy őseink sokkal több gondot fordítottak a test tisztaságára, mint jelen századunkban. Erre bizonyítékként használja fel a fennmaradó testamentumok, hagyatékok, peres ügyek szövegeit, melyekben gyakran utalnak a tisztálkodáshoz szükséges tárgyakra, pl. rézkádak, mosdótál, vizeskancsók, különböző méretű törlők stb. Mindezek általában nem a paraszti családokról szólnak.
„úgy mosdanak az öregemberek szétterpesztett lábbal, keresztelőjánosok méltóságával, cinezett mosdótál fölé hajolva…”  Farkas Árpád „Mikor az öregemberek mosdakodnak” c. verséből idéz Juhász Katalin a Népi tisztálkodási szokások Magyarországon a 20. század első felében c. bölcsészdoktori disszertációjában, melynek egy részlete jelent meg az Alibi kötetében. Írásának és más kutatásoknak köszönhetően közelebb jutunk az igazsághoz, s megismerkedhetünk a parasztság, illetve a polgárosodó parasztság szokásaival, a reggeli, napközbeni, esti és nagytisztálkodással, megtudhatjuk a tisztálkodáshoz kapcsolódó vallási szokásokat és hiedelmeket (pl. a koszos mosdóvíz rontó hatásáról). A test tisztántartása mosakodásból, a kéz, láb, fog és haj mosásából állt. Gyakoriságukat meghatározta az évszak és a végzett munkák jellege. Nyáron gyakrabban és alaposabban tisztálkodtak. Az illem és az erkölcs által helyesnek tartott magatartást követve a nők általában kevésbé mosakodtak, mint a férfiak. Hagyományőrző területeken a gyakran tisztálkodó embereket megszólták. Az évszaktól függetlenül a naponkénti felkelés utáni kéz- és arcmosás általános gyakorlat volt. A polgárosodással egyidejűleg lassan fejlődtek a tisztálkodási szokások, elkülönültek a csak mosakodásra használt helyiségek, gyakoribb lett a mindennapos testlemosás, heti hajmosás. 
	Ugyanakkor másutt arról olvashatunk, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia fürdőkultúrája a 18. század végétől az első világháborúig nagyon színes és jellegzetes volt. Magába foglalta a nyaralást, az üdülést, a gyógyulást és a szórakozást. A polgári életformához hozzátartozott, hogy hasznos dolog a munkából és a hétköznapi életből huzamosabban, tudatosan kikapcsolódva tölteni a szabadidőt.
	Ez rokon a mostani szemléletünkkel, amikor mi is a megújúló és épülő fürdőkben, gyógy-komplexumokban kívánjuk, szeretnénk hosszabb-rövidebb ideig kúráltatni testünket és lelkünket. A Monarchia területén a 20. század elején mintegy 800 fürdőhelyet tartottak számon, a nagyvilágiaktól a parasztfürdőkig sokféle adottsággal és kínálattal. A fürdők, azaz pontosabban szállók, villák, családi nyaralók, vendéglők, gyógytermek és parkok; fedett és nyitott sétányok, fürdőházak, színház; templom, bazársor, emlékművek, zenepavilon és kútház, és sok helyen könyvtár is fontos és jellegzetes építményei voltak a fürdőhelyeknek. A divatos, felkapott fürdők élénk társas élete sokakat vonzott, számon tartották a híres vendégeket, államfőket, pénzembereket; művészeket. 
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	A gyógyulás, fürdés és pihenés mellett lehetőség nyílt kirándulásra, sportra, műkedvelő előadásokra, bálokra, olvasásra és természetesen vég nélküli csevegésekre is. Ismeretségek köttettek, barátságok formálódtak, szerelmek szövődtek, nyaralási szokásaink közül nem egy ebből az időszakból származik. Ezek a híressé, hírhedtté vált fürdőhelyek sok esetben voltak színpadi művek, novellák, elbeszélések, versek színterei.  Pl. Csáth Géza, mint file_2.png
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orvos számol be a szabadkai „fürdőben”zajló életről.
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	Itt meg kell említenem dr. Pető András nevét is, aki Szombathelyen született, a premontrei gimnáziumban Mindszenthy József oszálytársa volt, újságírónak készült, végül Bécsben orvosnak tanult, de sohasem hagyott fel az irodalommal, nemcsak olvasott írt is, verset és színpadi műveket, baráti körébe írók, újságírók tartoztak, egyik legjobb barátja Németh Andor volt, a másik Joseph Levi Moreno. Mi köti őt a fürdőkhöz? Rendszerint gyógyszanatóriumokban dolgozott, egy ideig gyógyfürdőt is bérelt/vezetett (Esterhazy-bad), is terápiaként alkalmazta a fürdést, fürdetést, melyből jelenleg is használatos intézetünkben az izomlazító zsálya-fürdő, illetve zsályakrém.
	Visszatérve, a Fürdő c. alibi kötetre. 62 remek írásban ismerhetik meg kortársaink gondolatait, olykor filozófikus elmélkedését a fürdésről. 
Csányi Vilmos írásából megtudhatjuk, vajon miért fürdik az ember? Megismerkedhetnek a magyar és nemzetközi – finn, orosz, japán, török fürdési szokásokkal. Bepillanthatnak a legnépszerűbb budapesti fürdők egykori, értsd ezen általában az elbeszélő gyermek- vagy fiatalkorát, s mai életébe. Igen gazdag képanyag mutatja be a fürdőket, a fürdőzőket, láthatunk fürdőjegyet és fürdőalkalmatosságok rajzait, valamint ellesett művészi pillanatképeket, fotókat. 
A hirtelen ötletnek köszönhetően, -javasoltam, hogy könyvtárosok számoljanak be olvasmány élményeikről, illetve mutassanak be egy-egy könyvet- magam is lehetőséget kaptam egy előadásra. Ha sikerült felkeltenem érdeklődésüket a téma iránt, javaslom kérdezzék meg könyvtárosukat, (én is ezt tettem!), mert bőséges irodalom áll rendelkezésre. Az ismertetéseket folytatjuk! 

Pilinszky János: Éjféli fürdés
„A tó ma tiszta, éber és 
olyan élesfényű, mint a kés,
lobogva lélekző tükör,
mit lassú harcban összetör
karom csapása…”

Balatoni Almanach. Magyar költők 1967. és 1999. évi balatoni verskéziratai

Egy kis „fürdőbibliográfia” – forrás: internetes könyvajánlók

FÜRDŐÉLET A MONARCHIÁBAN – NÉMET / BADELEBEN UND KURORTE IN ÖSTERREICH-UNGARN - KÓSA LÁSZLÓ file_6.png
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HOLNAP KIADÓ KFT. 1999, 278 p.

GYÓGYFÜRDŐK - VÁGI JÓZSEFfile_8.png
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 KOSSUTH KÖNYVKIADÓ RT., 2005. 88 p.

RÉGI MAGYAR FÜRDŐVILÁG PALETTA  - CSIFFÁRY GABRIELLAfile_10.png
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Ez a képeskönyv a régi fürdővilágról mesél, a kezdetektől a XX. század elejéig, leginkább Magyarországéról. Ízesen, a kíváncsi érdeklődő lelkesedésével s azzal a szándékkal, hogy érdeklődést keltsen. A szerző régi emlékiratokból, útleírásokból, levéltárakban porosodó magánlevelekből, szakmunkákból - rengeteg érdekességet mazsolázott ki, hogy a témát színesen tálalja elénk, hogy szórakoztasson. Szó esik fürdőző rómaiakról, mórokról, hunokról, magyarokról és törökökről. A régi Magyarország csodás vizeiről: gyilkos fürdőkről és csontforrasztó vízről, vasat arannyá változtatóról s olyanról, melyben megfő a belépottyant disznó. Megismerhetünk néhány régi bevált gyógyvízkúra-receptet, s hajdanán hétpecsétes titokként kezelt vízgyógymódot is. Kiadó: HELIKON KIADÓ KFT., 2004. p.144.

GYÓGYFÜRDŐK ÉS GYÓGYVIZEK, GYÓGYÁSZATI CENTRUMOK AZ ORVOS SZEMSZÖGÉBŐL - CSERMELY MIKLÓS DR.file_12.png
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Hazánk nagyhatalom gyógyvizekben, s ahol ásványvíz tör fel, vagy ahol mesterségesen hozzák a felszínre, ott hamarosan a kút körül kiépítik a gyógyászati egységet. Ma már szinte nincs olyan klinikai szakma, amely a különböző kórképek kezelésében nélkülözni tudná a fizioterápiát. E könyv rendszerbe foglalva mutatja be a különböző fizioterápiás eljárásokat, értékeli a balneoterápia helyzetét, ismerteti a hazai gyógyvizek jellemzőit, biológiai hatásait, a gyógyvízzé nyilvánítás menetét, s néhány építészeti vonatkozást is. A színes fotókkal gazdagon illusztrált könyv szól mindazoknak, akik szeretnék alkalmazni betegeik kezelésében a gyógyvizeket és a hozzá kapcsolódó terápiás lehetőségeket. Kiadó: WHITE GOLDEN BOOK KFT.

HÉVÍZ A  GYÓGYFÜRDŐK VÁROSA - BAGYINSZKI ZOLTÁNfile_14.png
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A könyv fotók segítségével, széles skálán kívánja bemutatni a város, az üdülőhely értékeit, látnivalóit.

Csörnyei S.-Horváth J.: BUDAPEST FÜRDŐI Kiadó: Pannónia Kiadó, é. n. Antikvár könyv 
Szállító: Palota Könyveskert 

BUDA ÉS PEST FÜRDŐINEK ÉS GYÓGYFORRÁSAINAK IRODALMA 
Kiadó: Fővárosi Nyilvános Könyvtár, é. n. 83 oldal ,  kötés: félvászon  Jó állapotú antikvár könyv. Szállító: Palota Könyveskert 

Nagy Zoltán: A FELVIDÉK FÜRDŐINEK LEXIKONA Kiadó: Xantusz Iroda, 2005

Magyar fürdőalmanach [a köt. szerkesztői Kiss Veronika, Nagy Zoltán] [szerzők Bánki Erik et al.] [fel. kiadó Magyar Fürdőszövetség ..., Országos Széchényi Könyvtár ...].Megjelenés: [Budapest] : M. Fürdőszövets. : OSZK, [2003].Terj./Fiz. jell.: 197 p. ill., főként színes 31 cm
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