
Vers a könyvről 

BABITS MIHÁLY: RITMUS A KÖNYVRŐL  

 
  (A magyar Könyv ünnepére.)  

 
  Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell, 
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: 
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember - 
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember. 

Tudom én, hogy ülj bár autód volánja 
mögött, vagy a gyár köt, rabként, vagy a bánya - 
mostoha vagy édes: az Élet leánya 
lelked, s csak a forró Cselekvést kívánja. 

De jaj, a Cselekvés! jaj, a híres Élet! 
Próbáltuk eléggé, láthattuk, mivé lett? 
Csatatér a világ, s minden csuromvér lett, 
mióta az Írást legyőzte az Élet. 

És azt se mondjátok, hogy elég a könyv már, 
hogy sok is az írás, s elborít e könyv-ár, 
s alacsony lármával tellik ma a könyvtár, 
ami volt szent kincsek csarnoka, és mentsvár! 

Mert a Könyv is élet, nem hideg kincs az se; 
s mint az emberkertben, nem hiányzik gaz se: 
de a gaz is trágya, ne bánjátok azt se! 
Csak a Holnap tudja, jó volt-e vagy rossz-e? 

Óh öntözd lelkünket, termékeny áradás, 
melytől szőlőnkben a bölcs részegség csodás 
bora érik, s melynek sodrán a tanodás 
fiú messze tenger öbléig csónakáz! 

 

VIII. évfolyam 2. szám 

Szeged -Csanádi  Egyházmegye 
Gelsey Vilmos Pedagógiai  Intézete  

 

Iskolai Könyvtárosok – 

Hírlevél 

A tartalomból: 

Vers a könyvről 1 

Könyvajánó 2 

Cikkajánlók 3 

Könyvtári trendjelen-
tések 

4 

Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a 2022/2023. évi tankönyvjegyzék. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/

tankonyvjegyzek_2022_2023 

Hivatalos tankönyvjegyzék 

Óh elröpítő bor, gyors csónak, tárt ablak! 
Jó oktató, aki virgács nélkül oktat! 
Választott, hű barát, ki sohase zaklat, 
de kész a hívásra, s mindig ad, ha adhat. 

Öröklött, nagy Varázs, holtak idézője, 
messze nemzedékek egymáshoz fűzője; 
mert csak a Könyv kapcsol multat a jövőbe, 
ivadék lelkeket egy nemzetté szőve. 

Ki nélkül a nép csak feledkező falka, 
emlékezet! áradj szerte a magyarba! 
Jaj, nem elég minket kapcsolnod a Múltba: 
jelent a jelenhez kell kötöznöd újra! 

Jelent a jelennel, testvért a testvérrel 
köss össze, Magyar Könyv, dús közös eszmékkel! 
S elszorított, fájó tagokba is érj el: 
ne engedd zsibbadni, fussad át friss vérrel! 

Különös háló, mely országokat fog be!  
Óh megmaradt fegyver: út messze szívekbe! 
Ködön át, bús társak, törjétek küszködve: 
s fonjuk majd kis hálónk a Nagyba, az Egybe, 

az Emberszellem szent hálójába, amely 
idegent is szelíd testvérségbe emel, 
mint titkos felhő, mely e földi vesztőhely 
szegény elítéltjét ég felé viszi fel. 

1929. tavasz 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek_2022_2023
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek_2022_2023


 

„A negyedik ipari forradalom elkerülhetetlenül meg-

változtatja világunk működését. Az exponenciális 

ütemben zajló fejlődés hatására átalakulnak a mun-

kakörülmények, megváltoznak a társadalom min-

dennapjait befolyásoló tényezők: okosvárosok jön-

nek létre, átalakul a fogyasztói társadalom működé-

se, és tovább erősödik az információ értéke. A társa-

dalomnak szüksége van egy olyan intézményrend-

szerre, amely segíti alkalmazkodását a gyorsan fej-

lődő világhoz. A könyvtárak jövője e feladat felvál-

lalása.  

 

A könyvtáraknak azonban a társadalmi ökosziszté-

ma szintjén kell gondolkodni. Ennek elengedhetet-

len része a felnövő generáció információhasználatra 

történő nevelése, az információt fogyasztó társada-

lom tagja számára segítségnyújtás a digitális szol-

gáltatásokhoz való hozzáférésben, valamint a mun-

kaerőpiaci és társadalmi igényekre történő reagálás-

ként a technológiai lehetőségek felé nyitás, elérve, 

hogy a könyvtár inkubátorként működve biztosítsa a 

szükséges kompetenciák elsajátítását.  

 

A könyv elemzi a negyedik ipari forradalom hatása-

it, a hazai és nemzetközi könyvtári stratégiák irány-

Könyvtáros kollégánk ajánlotta figyelmünkbe az alábbi kötetet. 

Antonio Iturbe: Az auschwitzi könyvtáros  

Alexandra Könyvesház, 2020. 

„A Dita Kraus, egykori auschwitzi fogoly valós történetén alapuló Az auschwitzi könyvtáros 

hihetetlen és feledhetetlen regény egy fiatal lányról, aki nap mint nap az életét kockáztatja azért, 

hogy az embertelen mészárlás kellős közepén, az auschwitzi "családi tábor" gyerekbarakkjában 

megőrizze rabtársai számára egy jobb világ reményét.” 

Könyvajánló  

Közös gondolkodás - 12. 
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mutatásait, számba veszi a könyvtárak életét befo-

lyásoló infokommunikációs technológiákat és alkal-

mazási formáit hazánkban és nemzetközi viszony-

latban, adaptálja a megvalósítás rendszerszintű tá-

mogatását szolgáló humánteljesítmény- technológia 

modelljét, és beazonosítja a könyvtár digitális öko-

szisztémáját. 

 

Lengyelné Molnár Tünde információ- és könyvtár-

tudományi egyetemi oktató nemcsak a robotizáció 

hatásainak elemzésével, hanem módszertani megol-

dásokkal, gyakorlati lehetőségekkel kiegészítve ala-

kít ki egy olyan szemléletet, ami hozzájárul a 

könyvtár társadalmi hasznosságának növeléséhez a 

21. században.” 
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Dömsödy Andrea – Hidvégi Krisztina – Tóth Viktória – Cs. Bogyó Katalin: Információzz! De 

miért? Színes útmutató az információ és a könyvtárak használatához. Budapest, Könyvtárosta-

nárok Egyesülete, 2021, 223 p. ISBN 978-615-81914-1-8 

Illusztrálta: Pataki Marianna 

Tervezte: Szabó Imola Julianna 

Olvasószerkesztő: Csörgei Andrea 

Szakmai lektor: Csörgei Andrea 

A korábbi változatok szakmai lektorai: dr. Varga Katalin és Melykóné Tőzsér Judit 

„A kötet kísérleti, fejlesztési alatt lévő változat, így kereskedelmi forgalomba nem kerül. A KTE 2022-es tagjai egy 

példányt ajándékba kapnak. A szélesebb közönség a fejlesztési szakasz után férhet hozzá a javított kiadáshoz.” 

Információzz! - könyvajánló 

Egy válogatott cikkajánlót állítottunk össze, a cikkek elérhetőségével, amely a magyarországi zöld könyvtárakat mutatja be. 

1.  

Istók Anna - Tóth Gabriella: Zöld városban zöld könyvtár 

Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773 , 2021. (67. évf.) 2. sz. 239-246. old. 

2.  

Szilassi Andrea: Zöld könyvtári tevékenység a karantén alatt 

Kemlib, ISSN 2062-5782 , 2020. (10. évf.) 5. sz. 7. old. 

3.  

Szépvölgyi Katalin: Könyvtár a kertben, kert a könyvtárban - zöld komplexitás egy közkönyvtár életében. Az Óbudai Platán 

Könyvtár zöld könyvtári törekvései 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, ISSN 1216-6804 , 2020. (29. évf.) 5. sz. 19-27. old. 

4.  

Kissné Anda Klára: Zöld Ág-díjas a tatabányai megyei könyvtár ökológiai szakreferense 

Kemlib, ISSN 2062-5782 , 2018. (8. évf.) 5-6. sz. 4-5. old. 

5.  

Mikolasek Zsófia: Zöld Könyvtári terek a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, ISSN 1216-6804 , 2018. (27. évf.) 4. sz. 11-16. old. 

6.  

Nász János: Zöld utat a jövőnek! Szakmai nap az ELTE Egyetemi Könyvtárban 

Kemlib, ISSN 2062-5782 , 2017. (2. évf.) 9-10. sz. 37. old. 

7.  

Turcsics Annamária: A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Zöld Könyvtár projektje 

Orvosi könyvtárak : a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja, ISSN 2061-036X , 2016. (13. évf.) 3. sz. 24-25. 

old. 

Zöld könyvtárak - cikkajánlók 

https://epa.oszk.hu/00100/00143/00365/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2021_02_239-246.pdf
https://kemlib.jamvk.hu/wp-content/uploads/2020/06/Kemlib-2020-05.pdf
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00328/pdf/EPA01367_3K_2020_05_19-27.pdf
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00328/pdf/EPA01367_3K_2020_05_19-27.pdf
https://epa.oszk.hu/02700/02762/00068/pdf/EPA02762_kemlib-2018-05-06_004-019.pdf
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00301/pdf/EPA01367_3K_2018_04_011-016.pdf
https://epa.oszk.hu/02700/02762/00064/pdf/EPA02762_kemlib-2017-09-10_035-037.pdf
https://epa.oszk.hu/03100/03173/00031/pdf/EPA03173_orvosi_konyvtarak_2016_3.pdf#page=24
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Könyvtári trendjelentések 

A Hírlevélben látható képek forrása: pixabay.com, pixnio.com, bookline.hu., piqsels.com, oszk.hu oldalak 

„A könyvtárstatisztika adatait tartalmazó harmonizált idősoros adatállomány 2015-

től alkalmas mélyebb, akár tudományos szintű elemzések és adatvizualizációk elké-

szítésére. Az idősoros adatállomány felhasználásával a 2015 és 2020 közötti idő-

szakról tizenkét tematikus riport készült, bemutatva a hazai könyvtári rendszerben 

bekövetkezett főbb változásokat, és ízelítőt adva az országos könyvtárstatisztika 

idősoros adatállományában rejlő elemzési lehetőségek szinte kimeríthetetlen tárhá-

zából. A riportokat a továbbiakban évente, periodikusan jelentetjük meg.” 

1. A könyvtárstatisztikai módszertan 

2. A könyvtári hálózat 

3. A könyvtárhasználók 

4. Könyvtárhasználat 

5. Könyvtári rendezvények: programok, képzések 

6. Könyvtári állomány 

7. IT-ellátottság 

8. IT-szolgáltatások 

9. Kutatástámogatás, repozitórium 

10. Akadálymentesség 

11. Munkaügyi létszámadatok 

12. Könyvtári pénzügyek 

Forrás: Az OSZK honlapja 

 

Helyzetkép az ukrajnai könyvtárak szerepvállalásáról a háború idején 

„Adománygyűjtési és webaratási munkánk mellett a Könyvtári Intézet munkatársai helyzetjelentést készítettek és 

folyamatosan frissülő híreket közölnek az ukrajnai könyvtárak szerepvállalásáról és a kárpátaljai magyar könyvtá-

rak és könyvtárosok helyzetéről.” 

Forrás: Az OSZK honlapja 

https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/konyvtari-trendjelentesek
https://www.oszk.hu/hirek/adomanygyujtes-nemzeti-konyvtarban
https://www.oszk.hu/hirek/karpataljai-magyar-tartalmak-archivalasa
https://ki.oszk.hu/sites/default/files/hirfajlok/konyvtarak_szerepe.pdf
https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/helyzetkep-az-ukrajnai-konyvtarak-szerepvallalasarol-haboru-idejen
https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/helyzetkep-az-ukrajnai-konyvtarak-szerepvallalasarol-haboru-idejen
https://oszk.hu/hirek/helyzetkep-az-ukrajnai-konyvtarak-szerepvallalasarol-haboru-idejen

