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Bevezetés 

„Meg kell értenie az embernek, hogy nem véletlen, hová születik, hol él, hová tartozik, 

milyen nyelven beszél, mit hisz, mire teszi föl az életét, mit tagad, s mit nem vall a magáénak, 

mit ölel magához, és mit utasít el magától. 

És nem véletlen, milyen sors az, amit az embernek végig kell küzdenie, vállalni kell, meg kell 

majd hajolni előtte, és tudomásul kell vennie, akármennyire zúgolódik is gyenge óráiban, és 

bárhogy szeretne tőle néha-néha megszabadulni.” 

Kodolányi János 
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Székesfehérvár a II. világháború előtt az egyik legszebben rendezett, leginkább karbantartott  

város volt, ahol a kor maradandó értékű műveinek egész sora kapott helyet,  Pátzay Pál, 

Medgyessy Ferenc, Aba Novák Vilmos, Ohmann Béla és még sorolhatnánk… A fellendülés – 

már a háborús készülődések jegyében – a város iparosodására is hatott. A Vadásztölténygyár, 

a Szerszámgépgyár és az Aluminim művek, ha szerény keretek között is, megkezdték 

működésüket. Az 1930-as években a város fejlődésében kiemelkedő szerepet játszott Csitáry 

G. Emil polgármester és Hóman Bálint országgyűlési képviselő. 

A II. világháború után megkezdődött a város újjáépítése és az iparosodás.  Legfontosabb 

üzemek a VIDEOTON, az IKARUS, a KÖFÉM voltak. Ezek az üzemek rengeteg dolgozónak 

jelentettek munkahelyet, nemcsak a fehérváriaknak, hanem a környező településen élőknek. 

Még távoli vidékekről is ide költöztek az emberek a jó munkahelyekért. A lakosság 

növekedéséhez lakást kellett biztosítani. Ekkor kezdte el az Alba Regia Építőipari Vállalat 

(ARÉV) a „panel programot”, amely a városképet jelentősen átalakította. A régi polgári 

kisváros modern nagyvárossá fejlődött, és ez a lakosság összetételében is jelentős 

változásokat jelentett. 

I.m. Fitz Jenő: Székesfehérvár. Bp: Panoráma, 1968. (Útikönyvek) Részlet 

 

 

Székesfehérvár társadalmi és oktatási helyzete 1960 – 1992 

Az 1960-as évektől kezdve alakult ki a város kulturális, művészeti és oktatási életének az a 

struktúrája, amely ki tudta elégíteni a különböző társadalmi igényeket.                                                                                    

Újjáépült a színház, létrejöttek a művelődési házak és a könyvtári hálózatok.  

A város legnagyobb könyvtára a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár. Alapítása: 1952-ben.    

(Ma Vörösmarty Mihály Könyvtár) 

Velinszky László Városi Könyvtár és tagkönyvtárai.  (1967-től önálló könyvtárak lettek, leváltak 

a Megyei könyvtártól). Új neve: Széna téri tagkönytár. 

Szakszervezeti hálózat: Munkahelyi könyvtári ellátás céljára hozták létre. Központja a 

Szakszervezetek Megyei Tanácsa Központi Könyvtára, amely központi ellátórendszerrel 
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dolgozott már az 1970-es évektől kezdődően. Legnagyobb önálló könyvtárai a Dunai Vasmű 

Művelődési Ház és Könyvtár, Dunaújváros, a VIDEOTON Művelődési Ház és Könyvtár. 1983-

ban adták át a VIDEOTON Oktatási Központját (VOK). Ebben az épületben működött a könyvtár 

is. A rendszerváltozás után a VOK magánkézbe került. A könyvtár több éves vegetálás után 

megszűnt. 

Im. Tóthné Szemes Erzsébet: Könyvtár egy nagy (?) városban. A székesfehérvári Városi Könyvtár története 1997-

2006. Székesfehérvár : Szerzői kiadás, 2009. 

 

A város főiskolái az 1960 – 1992. években 

Geodéziai és Földmérési Főiskola (GEO)  

A Budapesti Műszaki Főiskola (BMF), Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kara 

Székesfehérvár 

Szabó Péter – később a KJE rektora - több könyvben és cikkben foglalkozott Székesfehérvár 

oktatási rendszerével:  

Im. Kognitiv társadalom felé? Székesfehérvár közoktatási rendszere az ezredfordulón. Székesfehérvár: Open 

Book 1999; Székesfehérár oktatási rendszerének változásai a közelmúltban, a Felsőoktatás rendszere 

Magyarországon 2011 után, stb. 

Jelentős szervezeti változást hozott az alábbi törvény: 

Az 1999. évi LII. törvény a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX törvény módosításáról. 

Városunkban két állami fenntartású főiskolát érintett az új régiókhoz való csatlakozás: 

Az Óbudai Egyetem Könyvtára (OEK), Budapest. Ide integrálódott 2000. január 1-jétől a 

székesfehérvári Kandó Kálmán Műszaki Főiskola. 

Soproni Egyetem Könyvtára (SOE). Ide tartozik a korábbi GEO Geodézia és Földmérési 

Főiskola. 

Az új struktúra részben megváltoztatta az oktatási intézmények könyvtárainak munkáját, (új 

fenntartó, finanszírozás, esetleges létszám leépítés, stb.) 



7 
 

A törvény a magán főiskolákra nem vonatkozott, de az új egyetemekkel újabb kapcsolatot 

kellett kialakítani. 

 

Magán felsőoktatás Fejér megyében 

Kodolányi János Főiskola (KJF) 

A Kodolányi János Főiskolát (KJF) 1992-ben székesfehérvári székhellyel alapították. 

Fehérváron kívül Budapesten, Siófokon, Orosházán és az ausztriai Fürstenfeldben jöttek létre 

a kihelyezett tagozatok az évek során. 

A Kodolányi János Főiskola 2018. augusztus 1. óta egyetemként működik. (KJE) 

Székesfehérvár első „humán” jellegű főiskolája, amelyben egyszakos angol, német és francia 

tanárképzés folyt nappali tagozaton. Levelező tagozaton elsősorban az orosz tanárok 

átképzését végezte a főiskola. A nyelvtanár képzés megszűnése után, a főiskola Nyelviskolája 

vette át az idegen nyelvek tanítását. A nyelvvizsga a diploma megszerzéséhez volt szükséges a 

felsőoktatásban.  

Szinte évenként indított egy vagy több olyan új szakot a főiskola, amelyek keresettek voltak a 

munkaerő piacon. Kommunikáció- és médiatudomány, turizmus és vendéglátás, gazdálkodás 

és menedzsment, nemzetközi kapcsolatok, szociális munka, pedagógia, és még egyéb 

tantárgyak oktatása folyik nappali, levelező, távoktatás, szakirányú továbbképzés formában.  

Dunaújvárosi Egyetem, az alkalmazott tudományok egyeteme 

1962-ben indult a Felsőfokú Kohóipari Technikum, később a Nehézipari Műszaki Egyetem 

Kohó- és Fémipari Főiskolai Kara, majd a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Kara volt. 

2000-től 2015-ig magán főiskolaként működött.  

2015. január 1. óta Dunaújvárosi Egyetem. 

A 2000-es években csökkent a hallgatói létszám, több magánintézmény bezárt vagy a túlélés 

reményében összeolvadtak más intézményekkel. (A tatabányai Modern Üzleti Tanulmányok 

Főiskolája az EDUTUS Egyetemhez, a Heller Farkas Főiskola a Budapesti Kommunikációs és 
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Üzleti Főiskolához csatlakozott. A Gábor Dénes Főiskola továbbra is magániskolaként működik, 

az informatikus alapképzés állami támogatást kap. 

 

A Kodolányi János Főiskola első épülete az „A”.  

Az épület jobb oldali földszintjére került a könyvtár.  

Központi Könyvtár (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.) 

 

 

A könyvtár elhelyezése és részlegei 

- földszint kölcsönző tér: angol, német, francia kötelező irodalom, lexikonok, szótárak 

stb. 

- belső tér: a tanszékek (gazdasági ismeretek, turizmus és idegenforgalom, nemzetközi 

kapcsolatok, kommunikáció stb.) kötelező és ajánlott irodalma, lexikonok, 

kézikönyvek, jegyzetek, kis mennyiségű magyar szépirodalom. 

- A nyelvi képzéshez szükséges audiovizuális dokumentumok: kazetták, CD-k, CD-ROM-

ok, videók. 
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- Egy személy számára alkalmas kis szoba, a nyelvtanuláshoz szükséges audiovizuális 

dokumentumok hallgatásához, a videók nézéséhez 

- irodák 

- belső folyosó „Salgó” polcokkal – a szakdolgozatok tárolására 

- konyha 

- mosdó 

 

A Kodolányi János Főiskola könyvtárának kialakítása 

Az MSZMP Oktatási Igazgatóság könyvtárának helyére került az új könyvtár. (8000 

Székesfehérvár, Szabadságharcos út 50-56). 

A könyvtár terei nem változtak, de új bútorok kerültek a régiek helyére.  Ugyanolyan bútorokat 

tervezett Dr. Urbán László, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ könyvtári 

berendezések szaktanácsadója mindegyik könyvtárban. Urbán László nevét fontosnak tartom 

megemlíteni, mert ő volt az, aki a könyvtárak átalakításánál a könyvtári terhelésre, 

szabványokra felhívta a figyelmet. Könyvben is leírta a könyvtárak építésének tudnivalóit. 

Im. Urbán László: Könyvek a Térben. Könyvtárépítészeti tapasztalatok. Budapest : Könyvtári Intézet, 2003. 

 

Nagy munkába kezdtünk, akkor még csak három munkatárssal. A tanszékek és a hallgatók 

kérései alapján nagyobb példányszámot biztosítottunk a tanszékek jegyzeteiből, és egyéb 

főiskolák kiadványaiból.   

Nagyon sokat dolgoztunk, de érdekes volt a munka, egészen más, mint a közkönyvtárakban. 

Folyamatosan selejteztük az új gyűjteménybe nem tartozó dokumentumokat. A Fejér Megyei 

Hírlap és egyéb folyóiratok évfolyamai általában 2 példányban voltak bekötve. Ezeket, és még 

az MSZMP könyvtárába tartozó egyéb könyvek egy részét a Városi Levéltár vette át. Máig 

emlékszem Dr. Farkas Gáborra, a Városi Levéltár igazgatójára és Csurgai Horváth Józsefre, akik 

cipelték a súlyos köteteket! 

A selejtezéshez tartozó adminisztráció (törlés a leltárkönyvekből, törlési jegyzékek készítése, 

stb.) sok munkát jelentett. Főleg a nyári szünet idején csináltuk. 
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Meghosszabbítottuk a könyvtár nyitva tartását! 

Hétfő – csütörtök: 8 – 18 óráig 

Péntek: 8 – 16 óráig 

Szombat: 9 – 13 óráig 

Heti 54 óra! 

A nyitva tartás minden helyszínen egyforma volt. 

Nyilvános könyvtárként működtünk, tehát bárki beiratkozhatott, kölcsönözhetett a 

könyvtárakból. A KJF Könyvtár bekerült a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékébe. (Ezt a szolgáltatást 

elsősorban az egyéb főiskolákon vagy egyetemeken tanuló hallgatók, tanárok és a 

nyelvvizsgára készülő középiskolások vették igénybe.) 

A székesfehérvári könyvtár földszinti része akadálymentes volt. Az épületbe bejutást kívülről 

rámpák biztosították. 

A könyvtár honlapja: https://kodolanyi/lib/hu 

A könyvtár katalógusa: www.aromo.kodolanyi.hu 

A könyvtári katalógus használata: 

- pontos keresés: ha tudjuk a dokumentum szerzőjét, címét, stb. 

- böngészés: ezt a keresési módot akkor használjuk, ha csak a műhöz közelítő 

információkkal rendelkezünk. 

A székesfehérvári központi könyvtár budapesti fiókkönyvtárai 

A könyvtári munka irányítását, fejlesztését az első években Dr. Szabó Péter a Kodolányi 

János Főiskola általános főigazgató helyettese végezte, később Hervainé Dr. Szabó 

Gyöngyvér, a Tudományos Titkárság vezetője, vette át ezt a feladatot. 

 

 A Kodolányi János Könyvtár szolgáltatásai  

- tájékoztatás a könyvtár használatáról 

- beiratkozás 

https://kodolanyi/lib/hu
http://www.aromo.kodolanyi.hu/
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- kölcsönzés, a kölcsönzés hosszabbítása 

- az olvasókkal, látogatókkal való foglalkozás, tanácsadás a vizsgákra való felkészüléshez 

- előjegyzés (a könyvtár állományából hiányzó vagy kikölcsönzött dokumentumokra) 

- értesítés az előjegyzett mű megérkezéséről (telefon, e-mail) 

- könyvtárközi kölcsönzés hazai és külföldi könyvtárakból, vagy egyéb intézményekből 

- irodalomkutatás 

- a szakdolgozatok digitalizált formában való hozzáféréséhez, a könyvtári szabályok 

betartásával 

- szakdolgozatok archiválása  

- egyeztetés a könyvtári tartozáskról a végzős, vagy az intézményt elhagyó hallgatókkal, 

oktatókkal 

- konferenciák, rendezvények, kiállítások szervezése 

- segítség nyújtás pályázatok megírásához 

- a tanuláshoz szükséges nyugodt, zajmentes körülmények biztosítása 

- közhasznú ismeretek 

 

Fiókkönyvtárak Budapesten 

A Kodolányi János Főiskola budapesti képzései az első évekbe több épületben zajlottak. 1993-

ban három tagkönyvtárat hoztunk létre Budapesten, és ellátó rendszert alakítottunk ki. Így 

minden helyen biztosítottuk a könyvtári ellátást, szakképzett könyvtárosokkal. 

Először a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtártól béreltünk szállításra alkalmas gépkocsit, 

később a főiskola autójával szállítottuk a könyveket, és egyéb anyagok a tagkönyvtárakba. 
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Budapest, VI. kerület, Lendvai utca. A könyveket, jegyzeteket és egyéb dokumentumokat 

Ilosvay Gabriella titkárnő vette át, és adta a hallgatóknak. 
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 Budapest, XIII. kerület, Angol utca 
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Budapest, I. kerület Krisztinaváros 
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Budapest, X. kerület Sibrik utca 74. 

 

 



16 
 

 

 

A Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Intézete a Frangepán úti épületbe költözött. 

Budapest, XIII. kerület, Frangepán út 50-56.  Itt helyezték el a Sibrik, az Angol és a Kosciuszkó 

Tádé utcai fiókkönyvtárak állományát is. 

 Megszűnt a korábbi „vándorlás” egyik épületből a másikba, amely komoly terhet rótt az 

oktatókra és a hallgatókra.  

 

 

 

 

 

 



17 
 

2001-ben nyílt meg a Siófoki Oktatási Központ és Kollégium 

 

 

A Balaton partján, a Petőfi sétány mellett található épület Siófok első szállodájaként épült, 

amely a Sió és Hullám nevet kapta.  
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Itt folyt az oktatás. Kollégiumi helyet is biztosítottak a hallgatóknak. Dr. Thahoffer Lajos 

orvosprofesszor 1897-ben építtette a ma már műemlék épületet. 2004-ben a Kodolányi János 

Főiskola újíttatta fel a már romos állapotban lévő gyönyörű épületet. Siófokon „Horthy ház” -

nak is nevezték. 

Az első könyvtár is itt működött. Hamarosan szűk lett a helyiség. Új könyvtár épült. 

 

 

A siófoki könyvtár 
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A felújítás tervezője Németh László, fehérvári építész, a kivitelezést Kocsis György, tervező 

irányította. Belsőépítész Urbán László, a budapesti Könyvtártudományi és Módszertani 

Központ munkatársa volt. 

A fiókkönyvtárak közül ez volt a legszebb épület. A siófoki oktatás 2012-ben szűnt meg. Így a 

könyvtár is feleslegessé vált. 

 

 

 

A két szintes épület földszinti tere 
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A Kodolányi János Főiskola Orosházi Oktatásszervezési Központja 2004 (Orosháza,  

Gyopárosi út). 

Ebben az épületben működik  ma is a fiókkönyvtár.  

 

 

Jegyzetboltok 

Székesfehérváron az „A” épület aulájában alakították ki az első jegyzetboltot. Horváth István 

(Pista) lett a bolt vezetője. Hamarosan új munkatársakat kellett felvenni, mert a hallgatók 

szinte megrohamozták a jegyzetboltot. Sokszor hosszú sor kígyózott előtte. 

Orosz Anitával és Feketéné Erzsikével bővült a létszám. Jó munkaszervezetet alakítottak ki. A 

bolt vezetését Orosz Anita vette át, a fénymásolást (több gépen is) Horváth István végezte 

Erzsike pedig az árusításban segédkezett.  

A tankönyvek rendelését Orosz Anitával egyeztettük mind a két félévben a tanszékek által 

leadott irodalomjegyzékek alapján.  

Budapesten is egyre nagyobb lett az igény egy jegyzetboltra, hiszen a hallgatók száma 

rohamosan nőtt. 
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Itt is ellátó rendszert alakítottunk ki. A rendelést  a székesfehérvári jegyzetbolt végezte, és a 

jegyzetek tankönyvek, audiovizuális anyagokat Székesfehérvárról szállította mindegyik 

fiókkönyvtárba.  

Minden év végén tételes állomány ellenőrzést végeztek, minden helyszínen. 

Az „A” épületeben levő jegyzetbolt egyre szűkebbé vált, ezért átköltöztették az Irányi Dániel 

utcai épületbe. Kényelmesebb és nagyobb volt, de messzebb volt a könyvtártól és kölcsönösen 

hiányoltuk egymást. A jegyzetboltok jelentős bevételt termeltek. 

 

Az égig érő létráktól a könyvtárig  

A kezdő évek után dinamikus mennyiségi és minőségi fejlődés következett. A hallgatók 

létszáma a kezdeti 147-ről néhány év múlva 6000 főre emelkedett. A nappali képzés mellett, 

a levelező képzés is megindult. A székesfehérvári központ kialakulása után Budapesten és 

Siófokon is megkezdődött a tanítás. A kezdeti egyszakos angol, német, később francia 

tanárképzés mellett, évente egy vagy több új szak indult: Idegenforgalmi és szálloda, 

kommunikáció, közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok, andragógia, szociális munkás, 

előadó művészet, stb.  

Az oktatás egyre több épületben folyt. A hallgatók számára kollégiumi szállást is biztosítottak. 

Létrejött a Vörösmarty Rádió, amely nemcsak a hallgatók tanstúdiója volt, hanem helyi 

közszolgálati rádió, 24 órás műsoridővel. 

A könyvtárunk speciális helyet foglalt el Székesfehérvár, tágabb értelemben Fejér megye, és 

az országos főiskolai és egyetemi könyvtárhálózatban. Főiskolai könyvtár, idegennyelvű 

szakkönyvtár, jelentős külön gyűjteményekkel (pl. Kodolányi János Gyűjtemény,  az Európai 

Dokumentációs Központ Gyűjteménye) 

Nyilvános szolgáltatásait a főiskola oktatóin és hallgatóin kívül más egyetemek és főiskolák 

diákjai és a város lakossága is igénybe vehette. 

A könyvtár három legfontosabb ismérvét számomra egy rövid, frappáns meghatározás fejezi 

ki a legjobban: könyv (egyéb dokumentum) + olvasó + könyvtáros. 
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1993 decemberében, amikortól nyomon tudom követni a Kodolányi Főiskola Könyvtárának 

fejlődését, a három jellemző közül egyik se volt adott. (Talán az olvasók, akik kétségbe esetten 

keresték a tanuláshoz szükséges könyveket.) 

Emlékeimben könyv és jegyzethalmok, plafonig érő polcokon egymásra zsúfolt fölös és 

kevésbé fölös könyvek poros tömege, „égig érő létrák”, türelmetlen és csüggedt diákok és 

tanárok képe jelenik meg.    

A feladat gyönyörű, de nehéz volt! 

Kevés könyvtárosnak adatik meg a lehetőség egy új könyvtár kialakítására, működésének, 

gyűjteményének és szolgáltatásainak megszervezésére. 

Megkezdődött a könyvtár és a könyvtárosok versenyfutása az idővel. Hogyan lehet a 

legrövidebb időn belül új szolgálatatásokat nyújtani egy, már javában működő főiskolában? 

Hiszen egy könyvtár „születése” nem megy egyik napról a másikra. Ahhoz, hogy megfelelő 

gyűjtemény alakuljon ki, a legjobb adottságok mellett is évekre van szükség. 

A legnagyobb gondot az jelentette, hogy az induló szakokhoz nem volt a városban megfelelő 

színvonalú és mennyiségű irodalom. Ráadásul idegen nyelvű könyveket (audiovizuális 

anyagokat) kellett beszerezni és feldolgozni. 

Éppen ezért a közkönyvtáraktól és a szakkönyvtároktól eltérően, nyelvtudás szerint osztottuk 

ki a feladatokat a munkatársak között. Aki angolul, németül vagy franciául tudott, az rendelte 

és dolgozta fel az idegen nyelvű könyveket és audiovizuális anyagokat. Természetesen a 

tanszékvezetőkkel és tanárokkal egyeztettük a beszerzést. Ez a munkaszerkezet nagyon jól 

bevált. A  kölcsönzőpultnál dolgozók, heti beosztását is megszerveztük. Fontos volt az, hogy a 

napi munka változatos legyen, aki délelőtt kölcsönzött az délután feldolgozó munkával 

foglalkozott. 

Az első éveket óriási méretű állománygyarapítás jellemezte. Kialakult az angol, német és 

francia nyelvű gyűjtemény, a magyar nyelvű szakkönyvek, tankönyvek mellett, egy kisebb 

mennységű, magyar nyelvű szépirodalmi könyvet is vásároltunk, elsősorban az idegen nyelvű 

könyvek magyar változatát. 
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Az audiovizuális állomány (kazetták, CD-k, CD-ROM-ok, videók) nagy segítséget jelentettek a 

nyelvtanulásban. Különösen kedvelték a diákok és a tanárok az idegen nyelvű és 

ismeretterjesztő videókat. 

A könyvtár egy kis helyiségében kialakítottunk egy olyan szobát, ahol fejhallgatóval lehetett 

kazettákat, stb. hallgatni és videókat nézni. Nagyon nagy sikere volt!  

Az éves gyarapodás 7-10 ezer dokumentum volt. 1993-tól kezdődően az állomány 

húszszorosára nőtt. 2006-ban elérte a százezret. 

Fokozatosan nőtt a szolgáltatások köre. A kölcsönzés és olvasóterem használata mellett, az 

előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés helyi és országos könyvtáraktól, irodalomkutatás, stb.  

 Nőtt az olvasók és a látogatók száma. 1993-ban 628 olvasó és 8015 látogató, 1999-ben 2449 

olvasó, 45192 látogató kereste fel a könyvtárat. Az úgynevezett „külső kölcsönzők” az összes 

olvasó 20-25 %-át tették ki. 

Sikerült egy lelkes, összetartó, az újdonságokra fogékony csapatot összeállítani. Mindenkinek 

volt szakirányú könyvtáros végzettsége, az alapfoktól, a főiskolától az egyetemekig. 

Legtöbbünk két szakot végzett (könyvtáros – népművelő, könyvtár-történelem, vagy magyar, 

könyvtár, informatikus.) 

Négy, illetve hat órában alkalmaztunk egy informatikust és egy technikust is. 

A munkatársak közül többen beszéltek angolul, németül, franciául. 

Tehát a könyv + könyvtár + olvasó már megvolt, de újabb kérdés merült fel: hol találkoznak 

majd össze, hiszen a könyvtár egyre szűkebbé vált?  

Beniczky Péterné: Az égig érő létráktól a könyvtárig. in. Könyvtári Levelezőlap. 2000 (12. évf.) 6-7.sz.29-30. old.  
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Edit a létrán 

 

A könyvtár dokumentum állománya 

A könyvtár állománya a nagy arányú selejtezés után 1993-ban 2929, 1994-ben 15. 803 db. 

1996-97-ben több, mint 10.000 dokumentumot vásárol a könyvtár. Az ilyen nagy mérvű 

gyarapításra azért volt szükség, mert mindegyik helyszínen nőtt a hallgatók és levelező 

hallgatók száma, amely elérte a 6000 főt. 

2006-ban a könyvtár állománya több mint százezer, ebből: 95.413 könyv, 21.679 jegyzet, 

fénymásolat, 6.559 audiovizuális anyag, 8130 szakdolgozat. 

A tagkönyvtárak állománya 30.9931 dokumentum volt. 
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Napilapok és folyóiratok 

A könyvtár közel 200 féle folyóirattal rendelkezett. (Ezek mellett megőriztük a korábbi 

könyvtár bekötött évfolyamaiból a fontosabbakat: Alföld, Tiszatáj, Új Írás, stb). A külföldi 

folyóiratok az összes állomány egyharmadát tették ki. A folyóiratok legfrissebb számait az 

emeleti olvasóteremben lehetett megtalálni. Itt voltak a magyar heti és havi újságok: 168 óra, 

Magyar Narancs stb., a szakmai folyóiratok: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, Könyvtári Figyelő, 

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. A tanszékek magyar és külföldi szakmai folyóiratait is 

itt találták meg az olvasók: Pl. The Times Stern, Le Monde, National Geographic, stb. A 

folyóiratokat a legfrissebb kivételével egy hétre kölcsönöztük. 

Számos folyóirat csak elektronikus formában jelent meg. 

Audiovizuális anyagok: A gyűjtemény mintegy 2400 videofilmből (klasszikus, 

ismeretterjesztő, útifilmek, és 2500 hangkazettából, illetve CD-ből, CD-ROM-ból (magyar, 

angol, német és francia nyelvű) állt. 

CD-ROM-ok: egyes folyóiratok archívumai (pl. Népszabadság, HVG), CD Jogtár, szótárak,  

tanulási segédanyagok. 

On-line adatbázisok 

EU adatbázisok  SCOPUS 

Könyvtári adatbázisok 

Mit – Hol = Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgálata  

            Külföldi folyóirat adatbázisok (angol nyelvűek) 

EBSCO – 12 különböző tematikájú folyóirat adatbázis 

BUSINESS SOURCE PREMIER- gazdaságtudomány, menedzsment, pénzügy 

ACADEMIC SEARCH PREMIER társadalomtudomány, oktatás 

NEWSPAPER SOURCE közel 30 nemzetközi lap friss információi 

ERIC –amerikai országos pedagógiai rendszer, amely közel 1000 oktatással kapcsolatos 

referátumot tartalmaz 
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SCIENCE DIRECT – természettudomány, műszaki ismeretek 

 

Magyar nyelvű, ingyenes folyóirat adatbázisok: 

             MATARKA - magyar nyelvű folyóirat tartalomjegyzéke, ill. teljes szövegű elérése   

http://matarka.hu 

             NPA – Nemzeti Periodika Adatbázis - Külföldi időszaki kiadványok a magyar 

könyvtárakban 

             EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program) 

 Tartalmazza a Magyarországon 1986-tól 2003 júliusáig megjelent folyóiratok bibliográfiai 

adatait. 

             IKER – Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma 

A Magyarországon kiadott társadalom és természettudományi folyóiratokat tartalmazza. 

Az adatbázis 2002-ben lezárult.  

            EPA Elektronikus Periodika Adatbázis Archívum 

Az Interneten nyilvánosan megtalálható magyar sajtótermékek archiválása és szolgáltatása. 

        HUMANUS Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa 

         http://www.oszk.hu/ 

         

         NEMZETI KÖNYVTÁRAK 

         ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYTÁR –NEMZETI KÖNVTÁR 

          http://www.oszk.hu 

         DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI és NEMZETI KÖNVYTÁR (Második nemzeti könyvtár) 

         https://unideb.hu 

 

 

http://www.oszk.hu/
http://www.oszk.hu/
https://unideb.hu/
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Munkatervek és beszámolók 

A könyvtár éves munkaterveket készített a tervezett és elvégzendő munkákról. 

A könyvtárosok beszámolót írtak a saját szakterületükről, és ezekből állította össze a 

könyvtárvezető a teljes anyagot. Ezt évente átküldtük a Tudományos Titkárságra. 

A munkatervek évenként változtak, attól függően, hogy milyen munkák elvégzését tartottuk 

a legfontosabbnak a központi könyvtárban és a tagkönyvtárakban. 

Néhány példa (2004. évi beszámoló – 2005. évi munkaterv) 

A könyvtárvezető feladatai: 

Kapcsolattartás az intézmény vezetőivel és oktatóival 

Részvétel a Kodolányi János Főiskola Szenátusának munkájában 

Aktív munkakapcsolat a Magyar Könyvtárosok Egyesületével és helyi szervezetével, az 

Információs Könyvtárosok Szervezetével, a Főiskolai Könyvtárak Egyesületével. 

Tapasztalatcsere látogatások szervezése közkönyvtárakban, magyar és külföldi főiskolai és 

egyetemi könyvtárakban. Részvétel a munkatársakkal az országos rendezvényeken. 

Rendezvények szervezésének előkészítése. 

Heti megbeszélések a kollégákkal a további munkákról és feladatokról. 

 A könyvtárvezető helyettesi feladatok: 

- az audiovizuális gyűjtemény kialakítása, rendelése a tanszékekkel egyeztetve 

(kazetták, CD-k, CD-ROM-ok videók ) 

- a gyűjtemény feldolgozása, később a számítógépes adatbázisba felvitele 

- kapcsolattartás a Monguz adatbázis készítőivel-részvétel a TÁMOP-TIPOP adatbázist 

használók számára tartott megbeszéléseken 

- a rossz minőségű audiovizuális anyagok törlése az állományból 

- a könyvtárvezető  helyettesítése – egyéb elfoglaltsága idején. 
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A feldolgozó csoport munkájának szervezése, irányítása. 

         -  Magyar nyelvű könyvek, jegyeztek számítógépes feldolgozása (vonalkód, raktári 

jelzet, stb.) 

  -    Fénymásolatok, elavult jegyzetek, könyvek átnézése, selejtezés, törlés az egyedi és  

csoportos leltárkönyvekből, törlési jegyzékek készítése 

- Könyvek, jegyzetek polcra sorolása, raktári rend   

-  Az óriási mennyiségű magyar nyelvű könyv és jegyzet feldolgozásában egy 8 órás 

könyvtáros és egy 4 órás adminisztrátor is dolgozott. 

 

        Könyvtáros-informatikus  feladatai 

       -   A könyvtár honlapjának karbantartása, friss információk, aktualitások, weblapok 

ismertetése 

        -     Meghívók, bemutatók, tájékoztatók, ppt-k szerkesztése 

        -     Gyarapodási jegyzékek készítése havonta 

        -     A Huntéka integrált könyvtári rendszerre való áttérés segítése, a használat közben 

keletkezett hibák javítása 

         -     A könyvtár munkájáról készített negyedéves, éves grafikonok késztése 

Idegen nyelvű dokumentumok: 

- Rendelés, feldolgozás, számlák nyilvántartása 

- Könyvtárközi kérések belföldi és külföldi könyvtáraktól, intézményektől 

- Az könyvek sorolása a polcokon 

- Az előjegyzések minél gyorsabb bonyolítása 

- A hallgatók értesítése a kért anyagokról telefonon vagy e-mailben 
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Az Európai Uniós külön gyűjtemény gondozását a francia és angol szakreferensek végezték. 

Módszertani munka: 

- A Központi Könyvtár fiók könyvtárainak (Budapest, Siófok, Orosháza) rendszeres 

látogatása, kérésük teljesítés, a szállítás megszervezése 

- Kapcsolattartás a jegyzetboltokkal 

-  A belső raktár rendezése, a nem kölcsönzött, a könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó  

állomány folyamatos kivonása, törlése  

 

 A szakdolgozatok:  

A magyar és idegen nyelvű szakdolgozatok állományba vétele, a TINLIB katalógusba sorolása. 

Egy 8 órás kolléga végezte ezt a munkát. 

 

Nyelvi labor: 

A későbbi években a Nyelvi labor is a könyvtárhoz került, amely ideális volt akár egyedüli, akár 

csoportos nyelvtanuláshoz.  Korszerű technikai eszközökkel volt felszerelve.  Ezt a részleget 

egy angolul jól beszélő kolléganő  vezette. 

 Olvasószolgálat: 

Mindegyik könyvtáros dolgozott az olvasószolgálatban, a könyvtár vezetője is. 

Számítógépek karbantartása, fénymásolás 

Az emeleten dolgozó mérnök kollégánk segített a hallgatóknak és a külső olvasóknak a 

számítógépek használatában, a nyomtatásban, szkennelésben és a fénymásolásban. Ő 

ellenőrizte a számítógépbe bevitt adatok pontosságát is. 

A számítógépek működésének vizsgálatát, a problémák kijavítását egy 4 órában dolgozó  

munkatárs végezte. 

A könyvtár statisztikai adatai 
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216/2018 (XI.27). Kormányrendelet az Országos Statisztikai Adatvédelmi Program kötelező 

adatszolgáltatásairól. (2001-től az adatbázis elkészítéséig Könyvtári statisztikai kiadvány címen 

jelentették meg az országos adatokat.) 

Ezt a munkát a székesfehérvári központi könyvtár végezte, összesítve a tagkönyvtárak  

adataival. Év végén a statisztikai adatokat a budapesti Könyvtári Intézet Statisztikai Osztályára 

kellett küldeni, ahol összesítették az ország összes könyvtárának adatait. 

         1995        1998      2001         2004        2006 

Beiratkozott olvasók száma        1471        2085      4226        9249       10947 

Kölcsönző látogatók száma      22376      31923    38688      64716       75128 

Olvasóterem látogatók száma         8883      10757    25404      43806       44569 

Látogatók száma       31259      42680    68112     114137 329020 

Kölcsönzött dokumentumok száma      47553      95034  109734     198864     202126  

Helyben használt dokumentumok                 47485 

Teljesített előjegyzések száma           705         1056       1371         4105          4830 

Könyvtárközi kérések székesfehérvári 

könyvtáraktól 
         378             125         175              75            263 

Könyvtárközi kérések belföldi és külföldi 

könyvtáraktól 
          207           394         288            632            899 

Másik könyvtárnak adott dokumentumok                87            128            214 

Számítógépes kérések (adatbázis, internet)             744              260            138            153   
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A Kodolányi János Főiskola könyvtári állományának a 3/1975. (VIII.17) KM-PM együttes 

rendelete alapján készült részleges, időszaki állomány ellenőrzéséről (Székesfehérvár, 

Budapest, Siófok). 

Az állomány ellenőrzés időpontja: 2008. július 1-21. 

Állományegység: idegen nyelvű állomány. 

Beniczky Péterné, könyvtárvezető 1993. december 15-én állomány ellenőrzés nélkül vette át 

a könyvtárat. 

A leltárban résztvevők: a székesfehérvári, budapesti és siófoki könyvtárak könyvtárosai. 

Ezt a munkát a HUNTÉKA Könyvtári integrált rendszerben kialakított „Leltár” menüpont 

alapján csináltuk. 

A nyilvántartások alapján 2008. január 1-én az 

-          angol nyelvű állomány   30.425 db 

-          német                                17.775 db 

-          francia                                 7.474 db 

 -          magyar                             55.436 db 

Összesen:                              100.110 db 

Az adatok a jegyzeteket és az audiovizuális anyagokat is tartalmazzák. 

A magyar nyelvű állomány leltár ellenőrzése 2009. június 18 – július 25. között volt. 

A nagy munkát előre meghatározott ütemterv szerint végeztük. 

A leltár lezárása hosszú időt vett igénybe, nehezítette a munkát, hogy több helyszínen kellett 

keresni a hiányzó könyveket, esetleg a tanszékeken is. 
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A magyar nyelvű dokumentumok hiánya a megengedettnek közel 40 %-át érte csak el, amely 

a könyvtár fennállása óta eltelt 17 év során keletkezett. Az idegen nyelvű állomány ellenőrzése 

során megállapítást nyert, hogy a hiány mértéke nem haladja meg a rendeletben előírtakat. 

(évi 4 ezrelék, azaz 0,064 % összesítve) 

 

A könyvtár költözése 1995 

Nehezedtek a munkakörülmények. Egyszer kiszámoltuk, hogy naponta egy könyvtáros egy 

délelőtti olvasószolgálati műszakban (5 óra) 125 kg könyvet emel meg, kb. 180 létrafokra 

mászik fel és le, persze könyvekkel egyensúlyozva. A kölcsönzőpult, a szabadpolcos állványok, 

a raktár és az olvasók között minimum 1500 métert tesz meg. Ha mindezt összeadjuk, akkor 

talán „megkerültük a Földet” persze egy-két csomag könyvvel. 

A főiskola folyamatosan bővítette képzéseit, az alapképzések mellett szakirányú 

továbbképzést is folytatott nappali és levelező tagozaton. Egyre több helyen folyt az oktatás, 

Székesfehérvár mellett Budapesten, Siófokon és Orosházán, Fürstenfelden. (Itt nem dolgozott 

könyvtáros, elsősorban az oktatók részére szükséges szakirodalmat tartalmazta.) 

Az új képzési helyszínek, a levelező oktatás megindítása, az akkreditációs és egyéb minőségi 

követelmények, de mindenekelőtt az új és egyre differenciáltabb tanszéki és hallgatói igények 

a könyvtári ellátás szervezetének újra gondolását tették szükségessé. 

Újra felmerültek az 1994-ben megfogalmazott kérdések: hogy lehet a legrövidebb időn belül 

könyvtári szolgáltatást nyújtani, ráadásul különböző helyeken működő intézményekben? Úgy 

döntöttünk, hogy könyvtári ellátó rendszert építünk ki, amelynek Székesfehérvár lesz a 

központi könyvtára. Jó kapcsolatot építünk ki a különböző főiskolák jegyzetboltjaival és 

megoldjuk a tankönyvek szállítását is.  

A hallgatók számának gyarapodása épület bővítéseket kívánt. A főiskola évek óta tudatosan 

tervezte oktatási bázis intézményeit, egy modern campus létrehozását. 

Ennek a fejlesztésnek a keretén belül került sor a Székesfehérvári Központi Könyvtár 

felújítására és bővítésére. A megüresedett első emeleti szintet a már meglévő földszinti 

részhez csatolták egy építészetileg igen jó megoldású belső lépcsővel. A könyvtár alapterülete 
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több mint duplájára nőtt, 800 négyzetméterre. (A földszinten folyó kölcsönzés továbbra is 

akadálymentes maradt.) 

A földszinti rész az un. „zajos övezet” volt. Itt bonyolódott le a kölcsönzés, itt volt a médiatár, 

az Európai Tanulmányi Központ külön gyűjteménye, a korszerű tömörraktár, egyéb raktárak, 

irodák, öltözők, mosdók. 

A tágas és esztétikus emeleti szinten az olvasóterem, a folyóirat-olvasó, a fénymásoló és a 

számítógépek voltak igénybe vehetők. A korábbi 30 férőhely helyett 100 lett. Ötven db 

számítógépet használhattak a látogatók. Ezeket Európai Uniós pályázaton nyertük. Az Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatain nyert összegekből polcokat és egyéb bútorokat vásároltunk.  Új 

irodákat lehetett kialakítani, és eljutottunk oda, hogy minden könyvtárosnak volt saját 

íróasztala és számítógépe. 
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Hadd idézzem a rektor, Dr. Szabó Péter többször hangoztatott mondását: 

„Azért építették meg Székesfehérváron az új igazgatósági épületet, hogy a könyvtárnak 

nagyobb  helye legyen”. 

Kell ennél több?  

In .Beniczky Péterné: Könyv Könyvár Könyvtáros 13. évf. 2004 12. sz. 52-55.  

 

 

A Kodolányi János Főiskola könyvtárának könyvtárhasználati felmérése 

 

1997-ben kérdőívet állítottunk össze azzal a céllal, hogy felmérjük a főiskolai hallgatók 

könyvtárhasználati szokásait. A felmérés minden tanszékre kiterjedt.  

Tíz kérdést tettünk fel a hallgatóknak: 

- Elégedett-e a könyvtár nyitva tartásával? 

       -      Mi zavarja? (zaj, mobiltelefonok, hangos beszélgetés, stb.) 

- Ha a keresett dokumentum nincs meg a könyvtárban, kér-e előjegyzést, könyvtárközi 

kölcsönzést? 
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- Jónak találja-e a könyvtár állományát? 

- Mivel elégedett? (Örömünkre sokan dicsérték a könyvtárosok munkáját, a 

számítógépes felszereltséget, az idegen nyelvű folyóiratok választékát.)           

- Használják-e a könyvtár katalógusát?  (Az első, hagyományos cédula katalógusra 

kérdeztünk.) 

- Elégedettek-e a könyvtár elektronikus adatbázisával ( az AROMO)? 

- Ismerik-e a könyvtár honlapját? 

- Milyennek találja a könyvtárosok segítőkészségét (Az olvasók 90 %-a 4-5 osztályzatot 

adott erre a kérdésre) 

- Milyen könyvtári szolgáltatások bevezetésére, változtatásra tenne javaslatot a 

könyvtár, illetve az intézményvezetés számára? (Egy példa a javaslatokból: 

társasjátékot, ivóvíz automatát javasolt egy hallgató. Az ivóvíz automatát hamarosan 

megvettük.) 

 

A válaszok nagyon tanulságosak voltak, az egyes tanszékek hallgatói között nem volt 

jelentős különbség.  

A felmérés sok munkát jelentett, de megérte, mert a válaszok figyelembe vételével 

tovább tudtuk fejleszteni a könyvtár szolgáltatásait.  

 

 

Pályázatok 

Jó adag nagyképűséggel azt mondhatnám: „Pályázni tudni kell!” Nemcsak azt kell tudni, hogy 

mikor, mire és miért, hanem azt is, hogy miként találjuk meg a kiírásban a könyvtári 

lehetőséget a további fejlesztésekhez. Vagyis, hogyan illesszük a gombot a kabáthoz… 

A 2002. év pályázati szempontból sikeres év volt a Kodolányi János Főiskola Könyvtára 

számára. Két olyan lehetőséget is sikerült megragadnunk, amely jelentős összeg elnyerését 

tette lehetővé (az EISZ és a Phare-pályázatok), nem beszélve még a Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma, a Budapest Bank, stb. pályázatairól). 

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2002 tavaszán pályázati felhívást adott ki a 

Phare Árnyékprogram keretében. A pályázati csomagból a humán erőforrás fejlesztése 
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fejezetből „A felsőoktatási és kutatási intézményi bázis kialakítása” volt számunkra izgalmas. 

A felsorolt pályázati lehetőségekből a „más intézményekkel, szervezetekkel közös használatú 

– pl. sportlétesítmények, kollégiumok, szakkönyvtárak, konferenciaközpont létrehozásának 

előkészítése” kiírásban találtuk azt a lehetőséget, amellyel élni tudtunk, vagyis a gombot. 

Miért pályáztunk a közös EU szakrészleg kialakítására? A szomszédos Kodolányi János 

Középiskola lett a partnerünk. A középiskolában EU specializációs osztályok voltak, 

amelyekben az EU hivatalos nyelveit (angol, francia, kiemelt óraszámban tanulták, és 

ismereteket szereztek az Európai Unió munkájáról.  

Főiskolánkon 2000-ben indult a nemzetközi kapcsolatok szak nappali és levelező formában. 

Ezen a szakon jelentős óraszámban tanultak uniós ismereteket (Európai tanulmányok, 

marketing, EU gazdaságtan, stb), de a főiskola valamennyi szakán is megjelent kötelező 

tantárgyként. 

A pályázat célja a középiskolai és főiskolai oktatás támogatása, a kutatómunka segítése, 

közhasznú tájékoztatás (nyilvános könyvtári feladatként). 

Felvettük a kapcsolatot a székesfehérvári és budapesti Európai Információs Pontokkal. 

A megtalált gombhoz hozzáképzeltük a kabátot. A pályázat sikeres volt. Beke Katát idézve 

mondhatjuk: „Jézusmária, nyertünk!” Ráadásul 10 millió forintot! 

in: Könyvtári levelező/lap, 2003. (15. évf.) 2. sz. 25-25. oldal 

TÁMOP-TIOP Pályázat  

 

A szegedi székhelyű Monguz Kft-vel közösen tervezett és fejlesztett termékdíjas HunTéka 

integrált könyvtári rendszer elsősorban a közepes és nagy könyvtárak számára előnyös. 

Moduljai: a katalogizáló, kölcsönző, az olvasói katalógus (WEB OPAC), a gyarapítási, a folyóirat-

kezelő és az elektronikus könyvtári modul (JaDocx). 

Könyvtárunk a TINLIB könyvtári rendszerrel vitte fel az adatbázisba a könyvtár teljes 

állományát (kb. 100 ezer dokumentumot. Óriási feladat volt, különösen az idegen nyelvű 

állomány feldolgozása). 

Ezzel a munkával biztosítottuk azt, akinek elérése volt az adatbázishoz, akár otthon, 

kényelmesen is tudjon tájékozódni a keresett könyvekről, és minden szükséges tananyagról. 
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A pályázathoz pénzforrást az Európai Uniótól kaptak a székesfehérvári könyvtárak. 

A nyert összegből 50 db számítógépet tudtunk venni. 

A pályázati kiírásban az is szerepelt, hogy a pályázatban részt vevő könyvtárak vásároljanak 

olyan eszközöket, amelyek a látás- és hallássérült látogatóknak is lehetővé teszik a könyvtár 

szolgáltatásaihoz való hozzáférést. Felvettük a kapcsolatot a Látássérültek Egyesületének és a 

Hallássérültek Egyesületének elnökeivel. Ők segítettek a szükséges eszközök beszerzésében. 

 

Digitális szakdolgozatok a Kodolányi János Főiskola Könyvtárában 

A Kodolányi János Főiskolán 2008-tól vezettük be a Digidok elektronikus szakdolgozat kezelő 

rendszert. Az akkor úttörőnek számító kezdeményezésről a Tudományos és Műszaki 

Tájékoztatás című folyóiratban számoltunk be. Kotsis Tibor – Turiné Gáspár Anikó: Digitális 

szakdolgozatok a Kodolányi János Főiskolán. 

In. TMT, 56. évf. 2009. 2. sz. 55-64 p. 

 Ebben a cikkben ismertettük a rendszer műszaki hátterét, kiemelve az archiválási 

folyamatként választott Adobe pdf fájlok által nyújtott védelmi lehetőségeket. 

 

Előzmények, a feladat megfogalmazása 

A Kodolányi János Főiskolán évente több mint ezer záródolgozatot készítettek az intézmény 

diákjai. A sikeres záróvizsga után egy bekötött példányt a főiskola székesfehérvári központi 

könyvtára őrzött. Így 1995 óta több mint 13 ezer dolgozat került hozzánk. A már feldolgozott 

szakdolgozatok adatai bekerülnek a főiskolán használatos Huntéka könyvtári rendszer 

adatbázisába, ezáltal kereshetők lettek az online katalógusban. Helyszíni regisztráció után a 

raktárból kikért záródolgozatok megtekinthetők voltak az olvasóteremben, de tilos volt  

fénymásolni, digitálisan rögzíteni  fényképezni.  

A fent leírt módszer azonban több tényező miatt reformra szorult:  

● Első ok: a raktári kapacitás végessége.  

● Második ok: a főiskola egyéb oktatási helyszínein (Budapest, Siófok, Orosháza) írt 

záródolgozatok is Székesfehérvárra kerültek, ami a központi, egységes nyilvántartás miatt 

ugyan elengedhetetlen volt, de az ottani fiókkönyvtáraink így nem tudták szolgáltatni ezeket 

az anyagokat. Ha valaki betekintést szeretett volna nyerni egy dolgozatba, el kellett utaznia a 

központi könyvtárba.  
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● Harmadik ok: az információs társadalom polgáraiban, (jelen esetben elsősorban 

hallgatóinkban) természetes igényként fogalmazódik meg, hogy egyre több adminisztratív 

dolgot lehessen interneten keresztül, otthonról elintézni, központi adatbázisokon keresztül.  

Ezek miatt az okok miatt 2006 elején felvetődött a gondolat, hogy digitálisan, csak fájlként 

adják le a hallgatók az elkészült záródolgozatot”. 

 

 

 

„Előremutató ötlet volt a fejlesztők részéről, hogy ha már hálózaton keresztül történik majd a 

rendszer működtetése, miért ne történhetne a fájlok feltöltése is egyéni azonosítással a 

hálózaton keresztül? Ezekre az alapelvekre épülve kezdődött el a főiskola programozója, 

Manner Miklós és a könyvtár együttműködésével a rendszer fejlesztése. Idézzük Manner 

Miklós vázlatos összefoglalóját a rendszer műszaki paramétereiről: „A szoftver Windows 2003 

operációs rendszeren fut, MS SQL adatbázisszer-ver és MS.NET keretrendszer szükséges a 

futtatásához. A feltöltő felület egy webes, ASP.NET alapú alkalmazás.  

A dokumentumok konvertálása:  

A Word dokumentumokat és az Excel táblázatokat a rendszer képes automatikusan 

konvertálni. Ezeket a fájltípusokat egy Perl nyelvű program konvertálja PostScript 

formátumra, amelyet az Adobe Distiller program alakít pdf formátumra. A Perl script saját 

fejlesztés, amely ingyenes konvertáló modult használ. A többi fájltípust tartalmazó 

záródolgozatokat kézzel kellett konvertálni. A dokumentumkonvertálás nagyobb mértékű 

automatizálása érdekében a későbbiekben szükség lesz a konvertáló program átdolgozására.”  

Szükségessé vált a főiskola Szakdolgozati Szabályzatának módosítása, amelyet a szenátus 

hagyott jóvá.  

Idézzük a 7. § Szakdolgozat benyújtása cikkelyt:  

„1. A szakdolgozatot elektronikus és két példányban hagyományos, nyomtatott formában – 

egy fűzött és egy kötött formában – kell benyújtani.  

2. Az elektronikus formájú szakdolgozatokat a hallgatók töltik fel főiskola erre kialakított 

internetes DigiDok (http://digidok.kodolanyi.hu vagy http://digidoc.kodolanyi.hu) 

felületére, ahol egy adatlap pontos kitöltésével, majd kinyomtatásával igazolják a sikeres 

feltöltés tényét. Az igazolást a nyomtatott példányokkal együtt kell leadni.”  

Az adatbázis  
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Az adatbázis mezőit annak megfelelően alakítottuk ki, hogy milyen bibliográfiai adatokkal 

dolgoztunk eddig a hagyományos leírásnál a Huntéka könyvtári rendszerünkben. Szilárd 

elhatározásunk volt ugyanis, hogy a rendszer létrejötte után is bekerülnek majd a 

záródolgozatok bibliográfiai adatai a könyvtári katalógusba.” 

„A Huntéka integrált rendszer fejlesztői partnerek voltak abban, hogy kialakítsanak egy 

speciálisan erre a feladatra alkalmas importálási lehetőséget, aminek segítségével pillanatok 

alatt szabványos MARC rekordként kerülnek be az e-szakdolgozatok adatai a könyvtári 

katalógusba. Ez a módszer garantálja a könyvtári katalógus folyamatos pontosságát, a 

záródolgozatok visszakereshetőségét az eddig megszokott formában. A szakdolgozatoknál 

megmarad az eddig használt rekord-szerkezet, csupán az elektronikus változat elérhetősége 

(URL cím) kerül be a 856-os MARC mező-be.” 

„Miután a megvédett dolgozatok bekerülnek a végleges rendszerbe, bárki elolvashatja őket a 

KJF könyvtárainak „hitelesített” számítógépein. Természetesen ehhez a létrejövő pdf-eknek 

megfelelő védelmet kell adni”  

A pdf fájlok, azaz a szakdolgozatok védelme tanúsítványalapú hitelesítéssel történt, ennek 

pontos technikai megvalósításáról is olvashatunk a fent említett cikkben. 

 

Szakfelügyelet 

2007-ben Könyvtári szakfelügyeletről kaptunk értesítést. 

A felsőoktatási könyvtárak szakmai vizsgálata az 1997. évi CXL. törvény, és egyéb 

jogszabályokban megjelent Kormányrendeletek alapján készült. 

 

A munka lefolytatásához Könyvtári kérdőívet küldtek. Ebben a feltett kérdésekre igen – nem 

választ lehetett adni. Az értékelés pontszámok alapján történt. 

A vizsgálat előtt tanulmányozásra ajánlott anyagok az alábbiak voltak 

- Alapító Okirat 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Könyvtár Használati Szabályzat 

- statisztikai jelentő lapok 

- munkatervek 
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- éves jelentések, beszámolók 

- a könyvtár küldetésnyilatkozata 

- a könyvtár önértékelése 

-  költségvetés  

-  pályázatok, egyéb támogatások dokumentumai 

 

A szakfelügyelők az alábbi szempontok és jogszabályok figyelembe vételével vizsgálták a 

könyvtár működését: 

I. Az ingyenes alapszolgáltatások köre (jogszabály: 2005 évi CXXXIX tv. 125. § 1. 

bek) 

II. A könyvtár gazdálkodása (jogszabály: 207/1988 (XII.30) Korm. rendelet 14-15§ 

 

III. A nyilvános könyvtár alapkövetelményei (jogszabály: 1997. évi CXL. törvény 

54.§ (1) 

 

IV. A nyilvános könyvtár alapfeladatai (jogszabály: 1997. évi CXL. törvény 55.§ (1)- 

(2) 

 

V. A könyvtárhasználó jogai és a könyvtárhasználat feltételei (Jogszabály: 1997. évi 

CXL. törvény 55-58 §) 

 

VI. A szakfelügyelők kiegészítő, összegző megállapításai, javaslatai. 

 

VII.  A vizsgált intézmény vezetőjének és fenntartójának észrevételei. 

 

A fő szempontok alapján feltett számos kérdésre  2 – igen, 1 –nem választ kellett 

adni 

 

 

A szakfelügyeleti vizsgálatot Dr. Huszár Ernőné, a Corvinus Egyetem főigazgatója, Dr. Cserey 

Lászlóné, az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának Igazgatója és Jehola Imola, 

a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának vezetője végezték. Mind a hárman a 

könyvtárosi szakma kiváló szakértői. 

Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér, a KJF tudományos rektorhelyettese átnézte a kért 

dokumentumokat, és a könyvtári látogatásokon is részt vett.  

Nagy izgalommal készültünk. A közkönyvtári szakfelügyeletet ismertük, de főiskolai könyvtári 

vizsgálatban eddig nem vettünk részt.  
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Szerencsére jól alakult minden. A szakfelügyelők nem a hibákat keresték, észrevették 

könyvtárunk jó légkörét, értékelték konferenciáinkat, rendezvényeinket is. 

 

 Néhány fontos részletet emelek ki a szakfelügyelők 5 oldalas jelentésből. 

 

Fejezetek:  

I. Helyzetkép 

II. Működés 

III. A szakfelügyelők intézkedési javaslatai 

 

„A tájékoztatás elemeit összehangolva hangsúlyozni kell, hogy mind 

a. a Könyvtár és bármely nyelvű olvasó 

b. a Könyvtár és az oktatói kar, valamint 

c. a Könyvtár és tagkönyvtárai közötti kommunikáció írásban is és elektronikus 

úton is kiváló. 

  

„Az oktatók e-mailben rendszeres tájékoztatást kapnak az új beszerzésekről, és egyéb 

hasznosítható tartalmakról. A tanszékek először írásban, később on-line formában megküldik 

a könyvtárnak a tanév kötelező és ajánlott irodalmait.”  

 

„A tájékoztatási eszközök közül említést érdemel a honlap. Szerkezete logikus, világos és 

részletes. Esztétikailag alkalmazkodik a Főiskola egységes általános arculatához.” 

A szakfelügyelők intézkedési javaslatai: 

 

1. A fenntartóra háruló teendők: 

 „A szakfelügyelet, a fenntartó részéről tökéletesnek találta a könyvtárral kapcsolatos 

intézkedéseket, mind a vonatkozó okiratok, mind a pénzügyi források tekintetében 

Ajánlásként fogalmazzuk meg, hogy tekintsék át a közalkalmazotti törvény 

felsőoktatási könyvtárakra és azok vezetőire vonatkozó illetménytáblázatát, hogy ne 

kerülhessenek az alapítványi rendszerben dolgozó könyvtárosok vagy a vezetők a 

közalkalmazott kollégáknál hátrányosabb helyzetbe.” 
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2. A könyvtár vezetésére háruló teendők:  

„A szakfelügyelet javasolja a könyvtárban található folyóiratok kölcsönzési rendjének 

áttekintését és módosítását. Ezzel egyidejűleg a könyvtár tegyen eleget a Nemzeti 

Periodika Adatbázisba történő bejelentési kötelezettségének, hogy a nemzeti vagyon 

ezen értékes része is a nyilvános könyvtári szolgáltatások körébe kerülhessen. 

              Javasoljuk továbbá a szolgálatban lévő könyvtárosok névvel, pozícióval történő  

              jelölését egy kitűzőn.               

                

Mindnyájan boldogan olvastuk a szakfelügyeleti jelentést. Most már csak arra kellett 

törekedni, hogy továbbra is ilyen jól dolgozzunk, sőt még lehet jobban is! 

 

A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának stratégiai terve 2007-2013 

A könyvtár stratégiai terve a Kodolányi János Főiskola stratégiai tervének része. A könyvtár a 

dokumentumok gyűjtő, tároló és archiváló helye. A korszerű információs szolgáltatás eszköze, 

a tartalomszolgáltatás.   A könyvtári állomány számítógépre vitelével segíti az on-line elérést. 

A stratégiai terv megvalósításának feltételei: 

- A pénzügyi háttér biztosítása (fenntartó, pályázatok, szponzorálás) 

- A döntéshozatal kereteinek meghatározása 

- Kapcsolat a Felsőoktatási Könyvtárak Egyesületével, egyetemi könyvtárakkal, 

Székesfehérvár és Fejér megye könyvtáraival, stb. 

- Aktív részvétel a Magyar Könyvtárosok Egyesületével és Fejér Megyei Szervezetével 

-  Konzorciumok alakítása Európai Uniós pályázatok írására a régió egyetemi és 

főiskolai könyvtáraival 

- Kapcsolat a külföldi könyvtárakkal (könyvtárközi kölcsönzés, tapasztalatcsere 

látogatás) 

  

Minőségmenedzsment 

A Könyvtári Intézet Minőségfejlesztési Osztálya által a könyvtárak részére összeállított 

tanulmány 



48 
 

„A könyvtáraknak szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítási szempontjait figyelembe véve 

kell szervezni, különösem a használók által igénybe vett szolgáltatásokat. (1997. évi CX. 

törvény 55. §). 

„Fontos hangsúlyozni, hogy a minőségmenedzsment nem egy adott időszakra vonatkozik. A 

könyvtári szolgáltatások jobbá tétele, a folyamatos fejlődés a cél. A minőségirányítás vezetési 

és szervezeti kultúra, valamint az ehhez tartozó módszertan alkalmazása”  

 

A minőségmenedzsment mennyire van jelen a könyvtári szervezetben? Ehhez egy általános 

helyzetelemzés szükséges. A Könyvtári Intézet szakemberekből álló munkacsoportja 

kidolgozta a KMÉR (Könyvtárak Működésének Értékelési Rendszere) segítő eszközt. Ennek a 

segítségével végezhető el a könyvtárak önértékelése. A KMÉR-ben a CAF (Commun Ascemen 

Framework) modelljét alkalmazták a könyvtári területre.  

Im. Könyvtári Intézet, Budapest. A Menedzsmenthez tartozik. 

 

A Kodolányi János Főiskola menedzsmentprogramjának célkitűzései: 

A könyvtár menedzsment programja a főiskola programjának része. 

- A főiskola versenyképességének stratégiája 

- Szolgáltatási stratégia 

- Szervezetfejlesztési stratégia 

Fejezetei: 

 Könyvtári folyamatmenedzsment   

 Állománymenedzsment 

 Olvasómenedzsment 

  Programmenedzsment 

 

        -    teljesítménymutatók a tervezett ciklusban 

- a könyvtári használat intenzitása 

- szolgáltatási hatékonyság mutatói 

- monitoring rendszer kialakítása: statisztikai jelentések, pályázati tevékenység, 

használói elégedettség mérése (oktatók, hallgatók, külső használók), kapcsolat a 
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főiskola egységeivel a városi és a megyei könyvtárakkal, a könyvtárak országos 

szervezeteivel (Magyar Könyvtárosok Egyesület, MKE Információs és Könyvtári 

Szövetség IKSZ), stb. 

 

 

Kodolányi külön gyűjtemény 

2008. február 12-én elhunyt ifj. Kodolányi János néprajzkutató, a Néprajzi Múzeum ny. 

főigazgató helyettese, a finnugor és uráli népek életének kutatója és szakértője. 

Fia – Kodolányi János – és felesége Csősz Matild azzal a kéréssel fordultak a Kodolányi Főiskola 

rektorához, Dr. Szabó Péterhez, hogy azt szeretnék, ha ifj. Kodolányi János könyvtára egyben 

maradjon,  és a Kodolányi Főiskolára kerüljön. 

A főiskola vezetése elfogadta az ajánlatot, hiszen ez az értékes és különleges állomány 

egyedüli lesz az országban. Kutatók, diákok és egyéb érdeklődők böngészhetnek benne.  

Kárpáthy Zoltánnal, a gárdonyi Antikvárium vezetőjével, akivel már korábban is kapcsolatban 

voltunk, és néhány kollégával mentünk fel Budapestre. Első ránézésre látszott, hogy nem lesz 

könnyű munka. Több száz kötettől roskadoztak a polcok, nem beszélve a különböző nyelvű 

referátumokról, folyóiratokról, stb. 

A szakember először átnézte a könyveket, kiválogatta a többes példányokat. Az 

összeválogatott anyagokat megvásárolta. Több jól használható javaslatot adott a további 

munkához.  

A polcokon szinte észre se lehetett venni, hogy már fogynak a könyvek! 

Nagyon érdekes munka volt! Rengeteg néprajzi művet találtunk magyar, angol, német, finn, 

orosz és egyéb nyelveken.  

A finn és urali népszokásokról, az ott élő emberek életéről szóló könyvek valóságos kincsek, 

hiszen ilyen művekkel még nem találkoztunk. Találtunk mesekönyveket is! 

A könyvek gyönyörűek színes kötésekkel és képekkel. Bemutatják Finnország természeti 

szépségét, a fjordok világát is. 

Számos nyelvészeti és irodalmi könyv van a gyűjteményben. 
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A válogatás, a könyvek téma szerinti csoportosítása jó nagy munka volt, de amikor már tisztult 

a kép, láttuk, hogy valóban igen értékes és részben egyedülálló a magángyűjtemény.  

A székesfehérvári könyvtár emeleti részén helyeztük el a többszáz könyvet. Ide kerültek 

Kodolányi János regényei, versei és egyéb írásait. (pl. levelezései, főleg Várkonyi Nándor 

íróval). 

Az állományba vétel után a teljes gyűjtemény bekerült a könyvtár Huntéka számítógépes 

rendszerébe, tehát akár otthonról is el lehet érni a keresett dokumentumok adatait. 

A Kodolányi külön gyűjtemény létrehozásáról, használatáról levélben tájékoztattuk azokat az 

egyetemeket és főiskolákat, ahol néprajz képzés folyik. Az egyetemi, főiskolai könyvtárak 

figyelmét is felhívtuk arra, hogy a Kodolányi János Gyűjtemény hozzáférhető a hallgatók, 

kutatók és egyéb érdeklődők számára Székesfehérváron.     

 

Kodolányi külön gyűjtemény dokumentumai:  

Könyvek: 

 

 

Angol 168 

Orosz   60 

Szlovák, Román   15 

Latin és egyéb   37 

Finn 534 

Észt   69 

Német 149 

Magyar 555 

Francia   20 

 

Összesen:     : 

 

   3607 
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Különlenyomatok 

Angol                                                              223 

Német                                                            172 

Finn                                                                   82 

Magyar                                                            503 

   

 

Összesen:     1047 

 

A kettő összesen: 2654 db 

 

 

Könyvtári ismeretek tantárgy tanítása a kommunikáció – médiatudomány és andragógia 

szakos hallgatóknak 1. 

A Könyvtári ismeretek tantárgyként került be a nappali és levelező hallgatók órarendjébe. Ez 

igen nagy elismerést jelentett a könyvtárosok számára. 

2005-től a kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatók, később (2007-től) az 

andragógia szakos hallgatók is részt vettek az oktatáson. Féléves tantárgy volt. 

Az első években Székesfehérváron és Budapesten folyt az oktatás, amelyet én tartottam. A 

felhasznált irodalom Tevan Andor: A könyv évezredes útja című könyv volt. Igazi könyv- és 

könyvtártörténet az írás kezdetétől, a nyomtatáson át az akkori modern könyvtárakig. 

 

Székesfehérvárra meghívtam Dr. Nagy Attila, olvasáskutatót, aki több felmérés alapján 

elmondta, hogy keveset olvasnak a felnőttek és a fiatalok is. Nagyon fontosnak tartotta azt, 

hogy a kisgyerekeknek meséljenek, és a szülők is olvassanak. 

 

Másik kiváló vendégünk Dr. Horváth Tibor, az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének tanára 

volt. Ő Budapesten tartott előadást a könyv és az olvasás kultúrájáról. A hallgatók 

megtapsolták a tanár úr szuggesztív előadását. 
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A budapesti hallgatókkal két könyvtárlátogatást szerveztem az Országos Széchényi 

Könyvtárba és a Szabó Ervin Könyvtárba. Mindkét helyen nagyon kedvesen fogadtak minket, 

és bemutatták a könyvtárakat. 

Székesfehérváron a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárat látogattuk meg.  

 

A vizsgához, a jegyek megadásához egy könyvismertetést kértem a hallgatóktól, a felhasznált 

irodalom bibliográfiájával. Nagyon érdekes írások születtek, és a megadott jegyek szépítették 

a diákok bizonyítványát. 

 

Ez a tanterv még a hagyományos „könyvalapú” oktatást, a könyvtárlátogatásokat helyezte 

előtérbe.  

 

 

Könyvtári ismeretek tanítása 2007/ 2008. tanév I. félév nappali és levelező hallgatóknak 2. 

2007-től Budapesten tanítottunk. A nappali és levelező hallgatók száma igen magas volt, ezért 

hárman végeztük az oktatást két fiatal, egyetemet végzett kolléganőmmel, Gáspár Anikóval és 

Virág Ritával.  

 

A Frangepán úti épület számítógép termében a hallgatók számítógépeken dolgoztak, a 

kivetítőn pedig bemutattuk az írás, könyv- és könyvtörténet érdekességeit. 

Az előadások tematikája: 

- Tájékozódás a könyvtárban, könyvtári szolgáltatások, részletesen megtalálható: 

             http://kodolanyi.hu/lib 

-  Raktári szakjelek a dokumentumokon, polcok feliratai, számítógép és nyomtató  

  használata, stb. 

- Írás-, könyv – és könyvtártörténet 

- Dokumentumismeret 1. – Hagyományos információ hordozók (pl. könyv, folyóirat, 

jegyzet) 

- Dokumentumismeret 2. – Elektronikus információ hordozók (pl. videó, CD, CD-ROM) 

- A könyvtári katalógus használata www.aromo.hu 

http://kodolanyi.hu/lib
http://www.aromo.hu/
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- Egyéb katalógusok (Intra, MOKKA, ODR (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer) 

OSZK, szakkönyvtárok katalógusai (pl. Akadémiai Könyvtár, Országos Pedagógiai 

Könyvtár, KSH Könyvtára) 

- Folyóiratok, folyóirat adatbázisok. 

- Hogyan írjunk tudományos dolgozatot? – Kutatásmódszertan. 

- Bibliográfia, hivatkozás. 

- Keresés a világhálón. 

Számos internetes weblap is segítette a vizsgára való felkészülést. 

http://OSZK.hu 

https://corvinus.hu 

https://vkmk.hu/konyvtar 

https://www.vmk.hu 

A vizsgalapok kitöltéséhez az előadások, az Interneten és az adatbázisokban való keresések 

gyakorlása sok segítséget adott. 

A hallgatók láthatták, hogy otthonról is megtalálhatják a szükséges irodalmat. 

Úgy gondolom, hogy a budapesti könyvtárak látogatása, és az elméleti és gyakorlati munka a 

szakdolgozatok elkészítéséhez is sok segítséget adott. 

 

Vetélkedő a Kodolányi Középiskola tanulóival. Téma: az Európai Unió 

A zsűri tagjai : a budapesti Europont munkatársa, a KJF Nemzetközi kapcsolatok tanszékének 

tanára, Lázár Edit és a könyvtár vezetője. A játék kérdéseit Hascktok Melinda könyvtáros 

állította össze. 

http://oszk.hu/
https://corvinus.hu/
https://vkmk.hu/konyvta
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A nyertes csoport az Európai Unió országaival díszített tortát kapott. Jó étvággyal ettük meg! 
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Az Európai Uniós külön gyűjtemény létrehozása 

Látogatás  Brüsszelben és Luxemburgban 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a magyarországi Európai Unió Központja ingyenes 

tapasztalatcsere látogatást szervezett azoknak a könyvtárvezetőknek, könyvtárosoknak, akik 

már kapcsolatban álltak az országos és helyi Európa Pontokkal.  

Az tanulmányút 2004. március 29-től április 1-ig tartott. (Briefing 29 March – 1. April 2004) 

A csoportot Kovácsné Koreny Ágnes, az Országgyűlési Könyvtár EU szakreferense vezette. 

Brüsszelbe érkezésünk után, délután fogadtak minket a vendéglátóink.  Az Európai Unió 

történetéről, a tagországokról, a vezetők és az egyes országok képviselőinek munkájáról 

tájékoztatták a csoportot. 

Megnéztük az Európai Bizottság Könyvtárát: 

Néhány adat: 

- a könyvtár 1975-1977 között épült 

- teljes területe 7.180 nm, olvasói tér 5.280 nm (73 %) 

az egyetemnek több mint 9000 hallgatója volt nyilvános könyvtárként működik 

a könyvtár olvasóinak száma 6500, a látogatók száma 2.000-2.500 fő/nap, 42.000 fő/év 

- az egyetemen belüli feladata: az oktatás, kutatás támogatása, kiszolgálás 

- a könyvtári szolgáltatások további fejlesztését a digitális könyvtár létrehozásában 

fogalmazták meg 

Ebben a könyvtárban találhatók a plenáris ülések, a szekciók jegyzőkönyvei, és minden 

olyan dokumentum, amely az Európai Unióról szól. A kiadványok legnagyobb része angol 

és francia nyelvű, de az egyes tagországok nyelvén írt anyagok is megtalálhatók, a magyar 

nyelvűek is! 

Minden kiadvány nyomtatott és digitalizált formában is elérhető.  

A könyvtárat elsősorban a parlamenti képviselők használják. 

Luxemburgban az EU Parlament Tájékoztatási Irodáját kerestük fel. Itt kötöttünk 

megállapodást arról, hogy az Unió legfrissebb anyagait a Kodolányi Főiskola Könyvtára postán 

keresztül rendszeresen megkapja. 
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   Az Európai külön gyűjtemény dokumentumai a központi könyvtárban és a 

fiókkönyvtárakban. 

A már meglévő magyar könyvek, a magyarországi Európa Pontok kiadványai mellett 

nagyon sok angol és francia nyelvű könyvet, folyóiratot, audiovizuális anyagot küldtek. 

Ezek a dokumentumok napra kész tájékoztatást adnak az Unió gazdasági, statisztikai 

adatairól, energia politikájáról és sok egyéb tudnivalóról.  

Néhány kiadvány és adatbázis: 

- EU Kisokos 

- Európa Pont – képviseletek, tájékoztatási irodák 

- Europe Direct – EU Bizottság információi 

- European Unio – hasznos linkek 

- Eur-Lex – jogi portál 

- EU Bookshop – adatbázis 

- Find-eR- EU Bizottság könyv és forrástár adatbázis.   

-  

Székesfehérváron ez volt az egyetlen szakszerűen feldolgozott és témák szerint 

csoportosított EU szakrészleg. 

Később a könnyebb elérhetőség, a hallgatók nagy száma miatt célszerű volt Budapesten 

a Frangepán úti épületben elhelyezni.  
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Rendezvények, konferenciák 

 

Bordás Péter, a KJF tanára igen érdekes témáról beszélgetett Popper Péterrel A Belső, utak 

című könyvéről.  A szerző indiai útja során tanulmányozta az ősi gyógymódokat, a jógát, a sok 

évezresed bölcseletet. Azt tapasztalta, hogy a hinduizmusban nem ködös sejtésekről, 

erőlködve megvalósított „gyakorlatokról”, hanem élő szellemi alkotásokról van szó. 

 

Rajnai László 

Kodolányi János 

 

A Kodolányi János Főiskola 2002-ben jelentette meg Kodolányi János életéről és 

munkásságáról szóló könyvét. 

Idézet az előszóból: 
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„ Minden intézménynek kötelessége, hogy névadójának emlékét valamilyen módon ápolja. 

Szerencsés helyzetben van a Kodolányi János Főiskola, hiszen a nevében jelzett nagyszerű 

íróról van mit mondani az utókornak. 

A szerencse most kétszeresnek mondható. Az éppen tízesztendős főiskola olyan művet tesz 

közzé, amely egyrészt a bemutatott író, névadó, másrészt a szerző okán méltán tarthat 

számot jelentős érdeklődésre. Hiszen a Pécsett élt, nemrégiben elhunyt Rajnai László 

Kodolányi Jánosról írott esszéje igazi szellemi csemege.”  

Kodolányi János Pécsváradon kezdte, majd Pécsen végezte tanulmányait. Egy botrány után, 

amelyben egyik tanára azzal vádolta, hogy a dolgozatát egy társától „lopta” el, otthagyta az 

intézményt. 

Ezután került Székesfehérvárra. 

Néhány sor ezekről az évekről: 

Ez az iskola barátságosabb, tanárai emberségesebbek. Lázadásra, összetűzésre itt is sor 

került, de önállóságát, lelkiismereti függetlenségét itt inkább megóvhatja. 

Költőnek készül, rengeteget olvas, verseket ír, fordít, nyelveket tanul. Az iskolai önképzőkör 

legbuzgóbb tanulója. 

1917. november 15-én jelent meg a Diák-toll című irodalmi folyóirat egyetlen példánya 

Kodolányi János szerkesztésével. 

A mindenki által tisztelt és szeretett Román Károly tanár és irodalomtörténész élvezetes 

előadással mutatta be a kötetet a könyvtárban. 

Rajnai László: Kodolányi János. Székesfehérvár: Árgus Alapítvány, Székesfehérvár M. J. V. Levéltára, Kodolányi 

János Főikola,2002. 

 

Ifj. Kodolányi János és felesége a Kodolányi Főiskola minden fontos eseményén részt vettek 

(évnyitó, évzáró, diplomaosztó ünnepség stb.) 

Kodolányi Gyula is meglátogatta a könyvtárat. Ránézett az Encyclopeadia Britannica 18 

kötetére, és viccesen megmutatta az 1999-ben Chicagoban készített CD-ROM-ot, is amelyen 

az egész sorozatot el lehetett olvasni. (Persze egy könyvet, még, ha súlyos is, jobb lapozgatni!) 
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„Üzenet enyéimnek” Kodolányi János verseskötetének bemutatója (2007) 

 



60 
 

A verseskötet fejezetei: Hajnal, Kitárt lélekkel, Üzenet enyéimnek, A Nap fiai, Hiányzó 

szövegek, szövegváltozatok. 

A könyv előszavát Tüskés Tibor írta. Az utószóban ifj. Kodolányi János személyes emlékei 

alapján megpróbál arra válaszolni, hogy apja mikor írhatta első verseit. 

„A Hajnal című kis költemény-kötete Wessely és Horváth nyomdájában készült Pécsett 

1915-ben. Apám abban az évben 16 éves volt, reáliskolai tanuló” (Ifj. Kodolányi János) 

Néhány idézet a kötetből. 

Az Üzenet enyéimek versek ajánlása: ”Komádi Tarsoly Sándornak, a nagy testvérnek és 

osztályosnak a vertségben, sirató szeretettel teszem a sírjára”. (1921. november 21-én.) 

Néhány részlet a versből: 

„Ez hát az én sorsom is 

az egy-sors 

mely utánam jött szürkülő századokon át 

a világosságból és a sötétségbe 

minden elhívott embereken át 

hogy mérföldes lábakkal érjen utol s az életembe lépjen: 

                                                                             a megtagadás”. 

Mindegy. 

magam vagyok és ősz van és fáj-fáj az egykori ősz 

hulló-zizegő szomorú levelek takarnak és hull 

hull a sápatag fény is álmodó arcomon borújára 

                                                                                        hull 

Mindegy. 

Avarrá múlt levelek alól majd nem támad fel többé a múlt 
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avarrá válik a megtagadtatás is 

mindegy. 

De mi lesz 

mi lesz akkor 

ha még el sem búcsúzhatunk egymástól testvéreim 

s mindenünket itt hagyva nem lesz egy csók sem útra. 

Kodolányi János: Üzenet enyéimnek: Összegyűjtött versek. Szent István Társulat, Az Apostoli Szentszék 

Könyvkiadványa. Budapest, 2006. 

 

A képen ifj. Kodolányi János néprajztudós felesége üdvözli a hallgatóságot. 

 

Országos könyvtári programok 
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A könyvtáros szakma igen gazdag programajánlattal jelentkezett egész évben. Szinte fel se 

lehet sorolni, hogy hány helyszínen, mennyi könyvtár vagy intézmény szervezett előadást, 

konferenciát, kiállítást, szakmai napot Budapesttől, Szombathelyig, Kaposvártól, Miskolcig.  

 A Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) évenkénti négynapos Vándorgyűlésén a 

plenáris ülésen, a szekciók szakmai előadásain, a kulturális rendezvényeken és a 

kirándulásokon rengeteg könyvtáros vett részt. (kb. 500 – 600 fő).  

A budapesti Könyvfesztiválok háromnapos programsorozatán számos magyar és külföldi kiadó 

mutatta be a kiadványait. A választék szinte zavarba ejtő volt, csak az volt a baj, hogy nem 

lehetett egyszerre mindenhova eljutni. 

 

A székesfehérvári és Fejér megyei könyvtárosok ismerkedése a Kodolányi János Főiskola 

könyvtárával. A beszámolót Beniczky Péterné könyvtárvezető tartja. 

 

 

 

 

 

A könyvtári Intézet és a Könyv, könyvtár, Könyvtáros (3K) munkatársainak látogatása a 

Kodolányi János Könyvtárban  
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Nagy esemény volt a Könyvtári Intézet munkatársainak látogatása könyvtárunkban 2004 

május 15-én.  

A „tanulmányút” célja a könyvtár megismerésén túl a minőségbiztosítás tanulmányozása volt. 

Ez a megtisztelő érdeklődés igazi kihívást jelentett számunkra.  

 

Mit lehet ilyenkor tenni? Egyrészt jóleső büszkeséggel sürgősen tudattuk a főiskola 

vezetőségével, hogy a látogatás nemcsak a könyvtárnak szól, és felkértük őket a vendégek 

üdvözlésére.  A főiskola rektora és a tudományos rektor-helyettese beszámolt az alapítványi 

főiskola működéséről, jelenlegi helyzetéről és a felsőoktatást érintő folyamatos megújulásról.  

Minőségbiztosítás területén igen intenzív munkát folytatott a főiskola, 2003-ban Fejér Megyei 

Minőségi Díjat, 2004-ben IIASA-Shiba Díjat nyert. (A pályázati anyagokban a könyvtárhálózat 

adatai is szerepeltek.) 

A szakmai program a könyvtár történetének ismertetésével, a gyűjtőkör, az állomány 

kialakításának, a munka szervezésének kérdéseivel, budapesti és siófoki fiókkönyvtár 

hálózatával, számítógépes rendszerünkkel, a könyvtári honlap bemutatásával és még egyéb 

kérdésekkel folytatódott. A könyvtár meghatározó szerepet tölt be a főiskola életében és 

szervezetében. Ehhez az elmúlt több mint tíz évben nagyon sokat kellett dolgozni, hiszen 

mindnyájan tudjuk, hogy a könyvtári munka nincs mindig reflektorfényben, és igazán csak 

akkor hiányzik egy könyvtár, ha véletlenül zárva van. 

Dr. Szabó Péter rektor és Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér beszámolója után Vajda Kornél a  (3K) 

főszerkesztője felállt, és azt mondta: sok könyvtárban jártak már, de sehol sem üdvözölte őket 

a rektor és a tudományos rektorhelyettes. 

 

Délután a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltárat látogattuk meg. Kalauzunk, 

Mózessy Gergely gyűjteményigazgató volt. 

A 44 ezer kötetes könyvtárban található négy kódex, köztük a XIV. századi Arisztotelész-kódex. 

Vidéken ebben a könyvtárban van a legtöbb ősnyomtatvány – 502 db.- Magyarországon 

összesen 7100 ilyen könyvritkaságot őriznek. A könyvtár 166 művet számláló régi magyar 

gyűjteményének legértékesebb kincse Balassi Bálint Istenes énekeinek 1665-ös kassai kiadása. 
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. 

Konferenciák 

2000  „ A könyvtári teljesítmény mérése” 

2001  „Értékeink és megvalósulásuk” 

2002  „Az Európai Unió könyvtáros szemmel” 

2003 „ A távoktatás és a könyvtár” 

2004  „Tudásgyár és könyvtár” 

2005 „Etika, könyvtár, könyvtáros”  

2007  „Magyar – osztrák olvasási szokások” 

2008   „Megújulás és megőrzés” 

 

 

 

 Néhány konferencia részletes programjának ismertetése: 
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Fürstenfeld 2007. október 1-2. 

 

„Magyar – osztrák olvasási szokások. Az Internet hatása az olvasáskultúrára” címmel 

rendeztünk közös konferenciát a fürstenfeldi Városi Könyvtárral, 

 

Program: 

Rauscher Marianna: „A fürstenfeldi Városi Könyvtár bemutatása”, 

 

Bánkeszi Katalin (OSZK): „Változó olvasási igények – változó könyvtári világ, 

 

Jahl Krisztian:  „A bécsi főkönyvtár feladatai”, 

 

Péter Rita (OSZK Könyvtári Intézet): „A könyvtárhasználati szokások alakulása a számítógép 

és internethasználat tükrében”, 

 

Dr. Christoph Binder (a Stájeri Tartomány Fiókkönyvtárának vezetője): „Az osztrák regionális  

könyvtárak feladatai” 
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Dr. Nagy Attila (OSZK Könyvtári Intézet olvasás szociológiai kutatója „Társadalmi struktúra, 

olvasás, könyvtár és értékrend”. 

 

A konferenciát a Nemzeti Közművelődési Alap támogatta. A résztvevőknek KJF, megyei, 

városi és szakkönyvtárak munkatársainak a tanulmányút ingyenes volt. 

 

Szinkrontolmács: Dr. Kovács László  (KJF Német Tanszék) 

A résztvevők a fürstenfeldi turista szállóban kaptak szállást és étkezést. Nagyon jól éreztük 

magunkat ebben a szép kisvárosban! 

 

 

A fürstenfeldi szállás épülete 

 

 

. 
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„A könyvtári teljesítmény mérése” 200.  

 

Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér, a Kodolányi János Főiskola Tudományos Titkársága 

vezetőjének előadása a város és a megye könyvtárainak továbbképzésén. 

 

A tanácskozáson a teljesítmény mérésének gyakorlati kérdéseiről, a külföldön használt mérési 

módszerekről hallhattunk előadást. A Kodolányi János Főiskola teljesítmény mérésének 

eredményeiről, a magyar és külföldi elismerésekről is szólt. Fontos kérdésnek tartotta azt, 

hogy a Kodolányi János Főiskola könyvtára hogyan használhatja, illetve használja a főiskola 

teljesítmény mérésének tapasztalatait.  

 

 

 

„ 
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„Megújulás és megőrzés konferencia” Székesfehérvár – 2008 

 

Papp István (FSZEK ny. főigazgató helyettese Emlékek a közkönyvtárak állományának  

alakulásáról 

Hegyközi Ilona (Könyvtári Intézet, osztályvezető): Hagyományos megoldások és új törekvések 

a tudományos és szakkönyvtárak állományépítésében 

Szivi Józsefné Dr. (Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár, Gyűjteményszervezési 

igazgató): Gyűjteményszervezési munka felsőoktatási környezetben. 

 

Takács Dániel (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – MOME): Könyvtáros kompetenciák egy 

pályakezdő könyvtáros szemszögéből. 

 

Karácsonyi vásár 

Minden évben rendeztünk Karácsonyi vásárt az „A” épület aulájában. Idegen nyelvű (angol, 

német, francia, olasz, spanyol) könyveket, szótárakat árusított a szegedi Grimm Kiadó. 

Radetzky Jenőné kézzel festett alkotásai.  

Kodolányi Borbála – Kodolányi János dédunokája – csákvári fazekas gyönyörű kancsói, 

tányérjai, gyertyái és egyéb ajándéktárgyai nagy sikert arattak. 

Fekti Vera székesfehérvári festőművész akvarelljei is vevőre találtak. 

 

 

Szakdolgozatok 

2006-ban megbízást kaptam a főiskola vezetése részéről, hogy vállaljam el a Kommunikáció- 

és médiatudomány és az andragógia szakos hallgatók szakdolgozatainak konzulensi munkáját. 

Nagyon nagy megtiszteltetés volt a felkérés, hiszen ez is könyvtárunk szakmai munkájának 

elismerését jelentette. 

 

A nappali és levelező hallgatóknak elsősorban a gyermek és szülő kapcsolata, az olvasási 

szokások, könyvtárhasználat témákat adtam meg.  

Minden évben kb. 12 - 15 hallgató választotta szakdolgozatául ezeket a témaköröket. 
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Megkezdődött a közös munka, amelyet még nyugdíjas éveimben is folytattam néhány évig. 

 

Én még kezdő voltam a konzulensi munkában, a hallgatók pedig a szakdolgozat írásban. 

A beszélgetéseken a témához illő szakirodalom olvasását ajánlottam nekik. Könyveket, 

cikkeket, de arra is bíztattam őket, hogy keressenek az adatbázisokban. 

A szülő és gyermek kapcsolata témában Bruno Bettelheim A mese bűvölete és a bontakozó 

gyermeki lélek című könyve volt a legnépszerűbb. 

 

Ranschburg Jenő könyvei közül a Félelem, harag, agresszió, A szeretet, erkölcs, autonómia 

címűt választották.  

 Im. Ranschburg Jenő: Félelem, harag agresszió. Bp. Tankönyvkiadó, 1987. (Számos kiadása van.) 

 

Az olvasási szokások, könyvtárhasználat témában Nagy Attila (KMK) és Gereben Ferenc  

olvasásszociológusok publikációi voltak a legnépszerűbbek.   

 

Boldizsár Ildikó meseterápiával foglalkozó könyvei egy viszonylag új területtel ismertette meg 

a hallgatókat. Mesék a gyógyításban és a mindennapokban, Mesék útkeresőknek című 

könyveit a szakdolgozók is szívesen forgatták. 

Boldizsár Ildikó: Mesék a gyógyításban és a mindennapokban. Bp.: Magvető, 2010.(Több kiadásban is megjelent). 

 

A hallgatók folyamatosan küldték a már megírt fejezeteket, amire én írásban válaszoltam. A 

legérdekesebbek a személyes beszélgetések voltak. Sokszor utaztam Pestre. A Frangepán úti 

könyvtárban találkoztunk a szakdolgozókkal. (Az itt dolgozó könyvtárosok is szívesen 

segítettek nekünk.) 

Sokat tanultam a szakdolgozatok konzultációja során. A hallgatók érdeklődőek voltak, 

rengeteg ötletük volt (pl. többen is készítettek kérdőíves felmérést, interjút a választott 

témakörük szakértőivel, stb.) 

 

Nagy örömömre Székely Bernadett „A Kodolányi János Főiskola hallgatóinak 

könyvtárhasználati szokásai a számítógép és az Internet korában” címmel írta a szakdolgozatát 

könyvtárunkról 2008-ban. 

Írásában foglalkozott azzal a kérdőívvel, amelyet mi készítettünk a könyvtári szolgáltatásokról. 
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Tudomásom szerint 2008-ig még két szakdolgozat témája volt a KJF könyvtára. 

 

Baloghné Tóth Brigitta: A Kodolányi János Főiskola Könyvtára kezdetektől napjainkig. Eötvös 

József Főiskola (Baja), Budapesti Tagozat 

Sárközi Elvira: A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának története. JFK Jászberény. 2003.  

 

Természtesen ezeknek a dolgozatoknak nem én voltam a konzulense, de nagyon jó érzés volt 

mindannyiunknak hogy más intézményekben tanulók is a mi könyvtárunkról írták a 

szakdolgozatukat. 

 

Nagyon örültünk annak is, hogy Sárközi Elvira munkatársunk volt, és a könyvtárunkról írt. 

 

Elismerések 

A könyvtár legfőbb elismerése a diákok válasza a könyvtár szolgáltatásaira. A Tudományos 

Titkárság véleménye a könyvtárról, a szakfelügyelői jelentés. Ennek azért volt különös 

jelentősége, mert a szakfelügyelők akkor látták először a székesfehérvári könyvtárat és a 

fiókkönyvtárak közül a siófokit. 

A könyvtár jó értékelését csak csapatmunkával lehet elérni. Az idősebb könyvtárosok 

tapasztalatai, és a fiatalok lendülete nélkül nem tudtunk volna színvonalas könyvtári 

szolgáltatást nyújtani. Mindenki szerette az olvasókat, és minden információt megadtak a 

szakirodalom kereséséhez. A fiatal informatikus-könyvtáros végzettségű munkatársak sok 

segítséget nyújtottak az idősebbeknek a HUNTÉKA katalógus megismeréséhez, a könyvtári 

dokumentumok számítógépes feldolgozásához. Én is csodálkoztam, hogy ennyi nő, hogy tud 

együtt dolgozni, segíteni egymást. Nem volt pletyka, irigykedés. Egy fiú kollégánkat (Laczkó 

József, mérnök végzettségű, de időnként makacsul ellentmondó munkatársunkat is 

elfogadták). Ez köszönhető annak is, hogy a HUNTÉKA egyik szakértője volt. 

A másik fiú, Kotsis Tibor 4 órában dolgozott nálunk, fő állásban az Informatikai Csoportban 

volt. Ő végezte a számítógépek, nyomtatók, stb. karbantartását.  

 

Kitüntetések 

Máig is sajnálom, hogy egyedül én kaptam kitüntetéseket.  
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A Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Minisztere, adományozta 

a Szinnyei József-díjat, 2005. augusztus 20-án (A könyvtáros szakma legmagasabb 

kitüntetése). 

 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetétől a Tóth György emlékérmet 

vehettem át 2007-ben. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emlékérmével a győri Könyvtárosok Vándorgyűlésén 

tüntettek ki. 

Nyugdíjba vonulásomkor a Kodolányi János Főiskola Szenátusának határozata alapján Arany 

Emlékgyűrű kitüntetésben részesültem. 

 

A legnagyobb örömöt akkor éreztem, amikor 60. születésnapomon kollégáimtól egy Életfa 

képet kaptam, a fa ágait munkatársaim képei díszítik, egy számomra kedves idézettel: 
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 „Mesterek [ a könyvek ], akik minket bot és fenyítés nélkül, kemény szavak és harag nélkül, 

ruha és pénzadományok nélkül tanítanak. Ha közeledel hozzájuk nem alszanak: ha kérdezed   

őket semmit se hallgatnak, ha félreérted őket, nem duzzognak, ha tudatlan vagy, nem 
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 nevetnek ki [...] Azért mindenkinek, aki magát az igazság, boldogság, bölcsesség, tudomány 

és a hit buzgó követőjének vallja, szükségképpen szeretnie kell a könyveket”. Richard de 

Bury   (1287 – 1345) normann származású angol államférfi. 

 

Ez az idézet is elhangzott abban a rádiófelvételben, amelyet Lengyel Anna készített velem 

2004. november 14-én. Nagy megtiszteltetés volt számomra. 

Három kötetben is megjelentek a rádiós beszélgetések „Egy csepp emberség” címen: 

Gondolatok a Kossuth Rádióban fél hét után 3 perccel. szerk. Lengyel Anna és Rados Péter. Az 

én három percemet kissé remegő hangom adtam elő. Miről is szólhatott volna? A könyvekről. 

2.kötet, Budapest: Magyar Rádió, 2005. 158-159. oldal. 

Lengyel Anna és Rados Péter előadást is tartott a könyvtárunkban.  

 

 

A Kodolányi János Főiskola hallgatóinak újságjai 

Az első az OKOS-KODÓ volt, amely szellemes címével rögtön felkeltette az olvasók 

érdeklődését. A lapot a Főiskola kezdő, Székesfehérváron tanuló diákok készítették. A lap fő 

célkitűzése az volt, hogy tájékoztassa a főiskola hallgatóit és a külső látogatókat KJF fontos 

információiról ( a vizsgák időpontjai, a Tanulmányi Osztály közleményeiről, a könyvtár nyitva 

tartásáról és szolgáltatásairól, rendezvényekről, stb. Riportot is készítettek a KJF vezetőivel és 

kedvenc tanáraival. Mindezeket könnyed, élvezetes stílusban írták meg. Viccek és  karikatúrák 

is  voltak az újságban. Zsiga Henrik volt az egyik lelkes szerkesztő. Később  több könyvet írt.  

Mi is meghívtuk könyvtárba az első kötetének bemutatójára – „Óceánok szolgája, avagy 

luxushajón dolgoztam”. 

Pourquoi pas? Miért ne? A francia szakos hallgatók kiadványa 

Az igen színvonalas újság többek között megemlékezett július 14-ről  -  Franciaország nemzeti 

ünnepéről. A Bastille börtön 1789. július 14-ei ostromáról és lerombolásáról nevezetes, 

amelyhez a francia forradalom kezdete köthető. Franciaország Nemzeti ünnepét az 1880-ban 

elfogadott törvény alapján ezen a napon tartják, ünnepélyes keretek között. Az újság témái 

nagyon változatosak voltak.  Beszámolt pl. a csokoládé gyártás történetéről, a  székesfehérvári 
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Bory-várról, Jacque Prévert francia költőről. Közölték a budapesti Francia Intézet aktuális 

programjait. Számos vicc, karikatúra és képregény is színesítette a kiadványt. 

Minden számban sok hasonló érdekességet lehetett olvasni, a franciául tudók nagy örömére!  

 

Egy hallgató visszaemlékezése a Kodolányi János Főiskolára és a könyvtárra 

Sosem felejtem el a kiváló rádiós, televíziós személyiség Győrffy Miklós arcát, ahogy 1997-ben 

a Vörösmarty rádió előterében állva odafordult hozzánk, és azt kérdezte: „Volna kedvük 

szakirányú végzettséget szerezni?” Azt hittem viccel. Szokott. De ebben a tekintetben volt 

most valami, ami miatt komolyan kellett venni. Úgy emlékszem, senki nem gondolkodott, 

mindenki igent mondott azonnal, bár még nem tudtuk milyen terheket fog ez jelenteni. 

Nekünk, diplomásoknak sem volt ezidőtájt már idő kedvezmény, három évre kellett 

elköteleződni nekünk is a tanulás mellett. Akkor már jó ideje szerkesztők, műsorvezetők 

voltunk a Kodolányi gyakorló rádiójában, ki innen, ki onnan jött, én a pedagógus pályát 

hagytam ott a „nagy szerelemért”, a rádióért. Lelkesek voltunk, de tudatlanok, mindenki úgy 

rádiózott, ahogy jónak gondolta. Győrffy Miklós volt akkoriban a Kodolányin a Kommunikáció 

tanszék vezetője. A főiskola újjászervezett Vörösmarty rádiójának indulásakor be-be ugrott 

hozzánk, hogy megmutassa a szakma egy-egy fortélyát. A reggeli hírblokk lapszemle írása - 

amelyről hosszan beszélt- még ma is előjön időről-időre rémálomként bennem. Jól akartuk 

csinálni, de kevés idő volt rá a napi első híradás előtt, hogy kikeressük az aznapi legizgalmasabb 

híreket és átfogalmazzuk „szájra”, azaz, hogy élő adásban el lehessen mondani. Álmomban 

folyton kicsúszom az időből, már menni kéne a stúdióba, de nincs mit felolvasnom. Izzasztó 

álmok ezek. Persze érthető, hogy bizonytalankodtunk, új szakmát kellett tanulnunk, méghozzá 

roham tempóban. Izgultunk, hogy jól választottunk-e a hírekből, érthetően fogalmaztuk-e át. 

Izgalmunk fő oka az volt, hogy tudtuk, Miklós hivatali szobájában szól a rádió. Főiskolásnak 

lenni levelező tagozaton- gondoltam- meglehetősen unalmas dolog lesz, de annak ellenére, 

hogy csak kéthetente péntek-szombaton találkoztunk a budapesti épületben, cseppet sem 

volt unalmas. A kommunikáció szakra sokan jelentkeztek akkoriban is, jó részük PR szakra 

ment, azt mondták, azzal jobban lehet keresni. A rádiós vagy a televíziós szakirányú csoport 

jóval kisebb létszámú volt. Még az írott sajtósok is többen voltak nálunk. Győrffy tanár úr 

sokszor rácsodálkozott erre.: „Nem érdekli őket a rádiózás, tévézés? Hát akkor mi?” Én sem 

értettem. Ennél jobb szakma nincs. Ezt ma is vallom. Persze nyilván csak annak, akit ide szánt 
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a JóIsten. Kiváló tanáraink voltak. Győrffy Miklós előadásai megosztották a hallgatóságot. 

Sokan azt mondták, hogy ő csak folyton mesél, nem is tanít. Azok mondták ezt, akik soha nem 

dolgoztak még szerkesztőségben, és azok, akik talán azt várták, hogy pontokba szedve tanítsa 

az újságírást. Mi, akik naív hozzá nem értéssel, de annál nagyobb lelkesedéssel rádióztunk, 

egyik „aha” élményből estünk a másikba. Ahogy Miklós a vele történekről beszélt, helyére 

kerültek a dolgok. Rájöttünk, mitől nem működött az egyik interjú, mitől lett jó a másik, melyik 

helyzetet kezeltük bután és melyiket jól. Imádtuk hallgatni őt. A nyelvészprofesszor, Benczédy 

József óráit is nagyon szerettem. Komolyan vett minket, útmutatása majd mindennap előjön 

bennem ma is. Nem szerette pl., ha a PROBLÉMA szót használtuk. „Ott van helyette a szép 

magyar GOND kifejezésünk. Használják azt!”- kérte. Ha Kossuth rádiós munkám során leírom, 

hogy „probléma”, lelkiismeretfurdalásom lesz ma is, ki is törlöm azonnal. Bencédy tanár úr 

személye, a tiszta magyar nyelv iránti elkötelezettsége így hatott rám. Wacha Imre tanár úr –

aki később a Kossuth rádióban is beszédtanárom volt- ajándék volt az életemben. Emberként, 

tanárként, nyelvészként olyan irányt mutatott, ami meghatározza a mindennapjaimat a 

jelenben is. Az ő javaslatára írtam a szakdolgozatomat retorikai témában. A címe ez volt: 

Esküvői anyakönyvvezetői szövegek stilisztikai, retorikai elemzése. Wacha Imre tanár úr és 

szerkesztő társa gyűjteménye képezte a dolgozatom alapját. Talán nem véletlen, hogy 

Székesfehérvár első retorika iskolájának, a Beszélj Bátran Stúdiónak én vagyok az alapítója. 

Wacha tanár úrral 2018 elején, halála előtt nem sokkal beszéltem a Stúdió létrehozásának 

ötletéről. Hívott magához, segíteni szeretett volna könyvekkel, tanulmányokkal. Már nem 

értem oda hozzá….. Minden tanárt nem sorolhatok fel, kitől mit kaptam, elég csak azt 

mondanom, hogy –bár a munka mellett valóban nagy teher volt tanulni, vizsgákra készülni - a 

diplomaosztómon Kodolányi-díjat vehettem át kiváló tanulmányi eredményemért, amire 

nagyon büszke voltam. Akkoriban egyedül éltem, és bár a Főiskola támogatta a 

tanulmányainkat, mint főállású munkatársakét, azért az utazási költségek mellett pl. a könyvek 

megvásárlása nehézséget okozott volna. Azok még más idők voltak, könyvekből, jegyzetekből 

tanultunk, nem számítógépről. Volt azonban a Főiskolának egy remekül működő 

„kincsesládája”, a földszinti könyvtár. Szinte nem volt olyan könyv, dokumentum, amelyet ne 

tudtunk volna beszerezni ott. Ha egy rázósabb vizsga előtt valami pont hiányzott, nem kellett 

sokat várni rá, az ott dolgozó, mindig készséges munkatársak segítségünkre siettek. Ha kellett 

másoltak is nekünk. Jó volt oda bemenni. Mindig kaptunk egy mosolyt, megálltak beszélgetni 

kicsit velünk, drukkoltak a vizsgáinkhoz és számon tartották, épp hol tartunk, rákérdeztek mi 
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hogy sikerült. Volt, akivel baráti viszony is kialakult, ma is ölelve búcsúzunk egymástól, ha 

összefutunk és megállunk beszélgetni. Mondják, az idő megszépíti a múltat. Ez bizonyára igaz 

is. De talán úgy is megfogalmazható ez, hogy letisztulnak a dolgok idővel, és csak az marad 

meg, ami igazán fontos. Bennem a Kodolányis éveim csak szép emlékeket hagytak. Kinyílott 

ismét a világ előttem, még a mumus közgazdaságtan is- amit első éven fel kellett venni- 

fontosnak bizonyult utólag, amikor pl. Krónika tudósítóként pénzügyi témában kellett interjút 

készítenem. De igaz volt ez valójában mindenre, amit ott tanultam. Mindennek hasznát 

vettem végül. Időközben anya lettem, felnőtt a fiam. Talán nem véletlen, hogy a 

szenvedélyemen, a rádiózáson ő is osztozik ma már. És bizonyára az sem meglepő, hogy 

hamarosan elkezdi a második felsőoktatási évét… a Kodolányi János Egyetem kommunikáció 

szakán. 

Benkő Andrea az MTVA Kossuth rádió szerkesztő-műsorvezetője 

 

 Tapasztalatcsere utak, könyvtár látogatások 

Fontosnak tartottuk, hogy minél több könyvtárat meglátogassunk, és megismerjük 

munkájukat. (Csak néhányat említek meg: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Gödöllői Városi 

Könyvtár, a BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Könyvtár) 

Körbejártuk a Kárpát-medencét. Voltunk Kárpátalján, Erdélyben, Szlovéniában, a 

Vajdaságban, Prágában, Komáromban stb.  Mindenhol   magyar könyvtárosok fogadtak 

minket. Jártunk Grazban és megcsodáltuk a Bécsi Városi Könyvtár modern épületét. 

Ezeket a tanulmányutakat az MKE Fejér Megyei Szervezetével közösen szerveztük. 

Évek óta járjuk Fejér megyét a „Könyvtárról – könyvtárra” programmal, azzal a céllal, hogy 

megismerjük a megye könyvtárait. Néhány utat említek: Dunaújváros, Mór, Enying, Perkáta, 

Bodajk, Csákvár. Ezeknek a találkozásoknak az igazi jelentősége az, hogy hasonló problémáink 

vannak, és láthatjuk, hogy ezeket, melyik könyvtár hogyan oldja meg. Milyen örömet okoznak 

az olvasók, vagy egy sikeres rendezvény.  

Mindehhez kapcsolódnak a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlései, amelyeknek 

utolsó napján szakmai kirándulásokon vettünk rész, és szinte az egész országot bejártuk. 
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 MKE pécsi Vándorgyűlése.(1999).A kollégák balról jobbra: Fazekasné Sin Gyöngyi, Szűcs Gabriella, 

Beniczky Zsuzsa, Kenyéri Kornélia (Nelli) és Néda Klári 
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A Kodolányi János Főiskola kiadványai (válogatás) 

A Kodolányi  János Főiskola számos tankönyvet és tanulmányt adott ki. 

Ezekből állítottunk össze egy válogatást, kibővítve a főiskolán tanító más kiadónál megjelent 

tankönyveivel. 

 

Angol tanszék 

Csermákné Jeszenszy Éva: Angol nyelvtani gyakorló könyv, KJF 2009 

Kiszely Zoltán:A Writing Hanbooch with Readinges, KJF 2000 

A felsőoktatás pedagógia kihívásai a 21. században /szerk. Sárdi Csilla. Budapest Eötvös Kiadó 

Zrt. 2012. 

Hőnyiné Stephanides Éva: Pincérszótár: A vendéglátóhelyeken használt leggyakoribb 2500 szó 

és kifejezés angol – magyar, magyar - -angol szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2019. 

Hőnyiné Staphanides Éva: Szakmai szótár szakácsok és cukrászok számára angol – magyar, 

magyar – angol. Budapest, KIT 

Pécsi Judit: Grammar. KJF, 1998. 

Porta Lungua 2005 / szerk. Sárdi Csilla. et al. KJF, 2005. 

Rónay Ágnes – Sárdi Csilla: Angol szókincsfejlesztés felsőfokon I-II. Budapest : Tinta Kiadó 

Stephanides Károlyné: English Pronunciation Practice. KJF, 2002 

Szalay Krisztina – Hélisz Katalin: Mixed Choir an Antology of Englich Poetry, KJF 2001. 

 

Francia tanszék 

Ádám Péter: Francia-magyar kulturális szótár. Budapest : Corvina, 2004. 

Kiss Kornélia: Salons. KJF, 2004. 

„Feuillets Salons” Études en phihologie francaise : Rédigées Vörös Imre et Mahr Judit, 

KJF.1999. 

 

Gazdaságtörténeii tanszék 

Alitisz Ágnes: Mikroökonómia távoktatási anyag. KJF,2001. 

Alitisz Ágnes, Barócsi Zoltán, Hinek Mátyás: A vegyesgazdaság makroökonómiája. Reálszféra. 

KJF, 2004.  
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Csath Magdolna: Információmenedzsment. KJF  

Farkas Gábor: Gazdaságtörténet. KJF, 2004. 

Makroökonómiai gyakorlatok, KJF, 2005 

 

Kommnunikáció és média tanszék 

Benczédy József: Retorika és sajtónyelv. Budapest 

Benczédy József: Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások 68./szerk. Bolla Kálmán. 

Budapest: Bolla Kálmán, 2002. A kiadvány megjelenését a székesfehérvári Kodolányi János 

Főiskola támogatta. 

„Ez tényleg küldetés…” Török Péter interjúja Dr. Szabó Péterrel, a Kodolányi Egyetem 

rektorával. In: Helyi Érték, 2019, 6. évf. 1. szám. 42-45. oldal. 

 A földrajzi nevek helyesírása/ szerk. Fábián Pál, Földi Ervin, Hőnyi Ede. Budapest : Akadémiai    

Kiadó Zrt. 2001. 

Győrffy Miklós: A bagoly nappal : Válogatás a Bagoly címűrádióadás körkérdéseiből.  

Budapest:IPK, 1987. 

 Győrffy Miklós: Akkor is hazafiak : Emigráns interjúk. Budapest : Új idő Lap-és Könyvkiadó, 

1990. 

Virágh Ildikó: Arcok Fejérből. Székesfehérvár, KJF, 2007. 

 Wacha Imre: Magyar Nyelvész Pályaképek és önvallomások 69./szerk. Bolla  KálmánBudapest:  

Bolla Kálmán, 2002. A kiadvány megjelenését a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola 

támogatta 

 Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai. 1.2. köt. Budapest: Szeminpex, 1995. 

 

Matematika tanszék 

Dr. Csernyák Kálmán: Valószínűségszámítás. Nemzeti Tankönyv Kiadó, 1998 

Fellner Kinga: Operációkutatás példatár. KJF, 2008 

Kontó Gizella: Statisztika I-II. KJF, 2003, 2004 

Szabó Ilona: Valószínűségszámítás KJF, 2005. Példatár KJF, 2008 

Dr. Szabó József, Nasztanovics Ferenc: Számvitelszervezés a gyakorlatban KJF, 2008 

Dr. Tóth Aranka: Analízis példatár. KJF, 2005 

 

Művelődéspolitikai tanszék 
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Csurgai Horváth József: 1956 . A szabadság narrativái. : Tanulmányok az 1956. évi forradalom 

és szabadságharc 60. évfordulóján. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2017   

Csurgai Horváth József: A Historical and Archival Guide to Székesfehérvár : angol nyelvű 

városismertető, levéltárismertető, fondjegyzék. Székesfehérvár 

Demeter Zsófia: Örvendezz királyi város! Székesfehérvár Anno 2. Fejér Megyei 

Múzeumegyesület :Székesfehérvár, 2002. 

Lukács László: Székesfehérvár néprajzi értékei. Székesfehérvár : ALTO Nyomda,2019. 

Politika, Politikai eszmék a XIX. századi Magyarországon/ szerk. Besztery Béla, Szabó Péter   

Ottó, et. al.  Budapest : ELTE, 1985. 

Hómann Bálint és népbírósági pere./szerk. Ujváry Gábor. Budapest : Ráció Kiadó, Városi 

Levéltár Székesfehérvár, 2019. (CD-ROM formában is megjelent). 

Ujváry Gábor: Trianon és a magyar felsőoktatás I-III. kötet 2019. IV. kötet-2020. Budapest: 

Magyar Napló, 2019. Hómann Bálint. ( A könyv CD-ROM formában is megjelen). 

Egyéb írásai: www.kodolanyi.hu 

 

 

Német tanszék 

Szász  Ferenc: Deutschpraktike Gedichte  KJF, 199S 

Szász Ferenc: Viefalt und Bestandigkei. Budapest : Jelenkor Kiadó 1999 

Szász  Ferenc - Kovács László Textsorten 1-3 kötet.KJF 1995-1996. 

Szász Ferenc: Rilke: Appollo – Thorzó, Tanulmány :  Budapest, ELTE: Germanisztikai Intézet 

Dr.  Szász Ferenc  (1943 – 2006) 

Az ELTE Germanisztikai Intézet Német Nyelvű Irodalmának Tanszékének habilitált egyetemi 

docense volt. Tudományos munkát egyetemi hallgató kora óta végzett.  Rendszeresen írt 

tanulmányokat, könyvismertetéseket hazai és külföldi folyóiratok számára.  A Kodolányi 

János Főiskola német tanszékének szervezési és vezetői munkáját is ellátta. 

 Az ELTE Germanisztikai Intézetének nagyon sokat publikált. Rainer Maria Rilke munkásságáról 

az „Értjük vagy félreértjük a költő szavát” címmel az Apolló Thorzó című Rilke verset 

részletesen elemezte. Szász Ferenc Tóth Árpád fordítását tartotta a leghitelesebbnek. Több 

kötet szerzője és szerkesztője volt. Kutatásai mellett aktívan vett részt több nemzetközi 

http://www.kodolanyi.hu/
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tudományos társaságnak. Kiváló ember és kolléga volt. A könyvtári állomány kialakítására 

nagy gondot fordított. Külföldi útjairól mindig hozott a könyvtárnak egy-egy értékes könyvet. 

 

Nemzetközi Kapcsolatok tanszék  

A Magyarságkutató Intézet évkönyve 2000 / szerk. Horváth Lugossy Gábor, Vizi László 

Tamás,Budapest : Magyarságkutató Intézet, 2021. 

A százéves békediktátum születése /szerk. Köő Artur, Vizi László Tamás, Budapest, 

Magyarságkutató Intézet, 2021. 

Lőrinczné Bencze Edit: Horvátország a függetlenség kikiáltásától az uniós csatlakozásig. 

Budapest : Aposztrof Kiadó, 2015 

Nemzeti és etnikai konfliktusok – megbékési lehetőségek. /szerk. Bordás Sándor, Glavanovits 

Andrea, KJE. 

Egyéb kiadványok 

www.KJE.hu 

www.MKI.hu 

 

Neveléstudományi tanszék 

Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet. / szerk. Dr. Koltai, 

Dénes, Lada László. Budapest: NFI, 2006. 

Bordás Sándor – Lesznyai  Sándor: Az egészséges felsőoktatás határon innen, határon túl KJF, 

2000 

Galicza János –Schödl Lívia: Pedagógusok gubancai : A lelki egészség megőrzésének lehetősége 

a pedagóguspályán, Budapest : Korona, 1990. 

Neveléstudomány folyóirat szerkesztése. 

 A székesfehérvári Kodolányi János Főiskola Pedagógiai Intézetének évkönyve. 2004-

2005./szerk. Bábosik István Laczkó Ildikó et. al. Székesfehérvár, KJF, 2006. 

Szémann Zsuzsa: Drog, szex, téveszmék, egészség.  KJF, 2000 

Székely József  Iván: Miért betegek a magyarok? KJF, 2000 

 

 

 

Társadalomtudományi Tanszék 

http://www.kje.hu/
http://www.mki.hu/
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Darai Lajos Márton: Filozófia történet 1, Filozófiatörténet 2. bővített kiadás. Székesfehérvár: 

KJF, 1997, 1998. 

A Magyar Felsőoktatás és Humán Erőforrás fejlesztés./ szerk. Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér 

et. al. KJF, 2003. 

Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér: Inkluziv társadalom – Jó – Lét – Társadalmi részvétel. KJF, 2005. 

Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér: A munkahelyi Jó-Lét professziói és analizáló kérdései. KJF, 

2015. 

Egyéb írások: 

www.kodolanyi.hu 

 

Turizmus és Vendéglátóipari tanszék 

László Péter: Ökoturizmus- KJF, 1999. 

Michalkó Gábor: Magyarország modern turizmus földrajza. Budapest : Ludovika Egyetemi 

Kiadó, 2017. 

Michalkó Gábor: Turizmológia – Elméleti alapok. Budapest : Akadémiai Kiadó Zrt. 2016. 

Puczkó László -  Rátz Tamara: A turizmus hatásai. KJF, 1998 

Rátz Tamara – Sárdi Csilla: Interkultural Aspect  of Tourism. KJF, 2001. 

Rátz Tamara: Az  attrakciótól az élményig.Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017. 

 

Sikeres Kodolányisok sorozat: 

Virágh Ildikó: Mindig a legjobbak között. Székesfehérvár : KJF, 2009. 

Virágh Ildikó: Még mindig a legjobbak között. Székesfehérvár: KJF, 2010. 

 

 

A Kodolányi János Főiskola oktatói számos tanulmányt és tudományos cikket jelentettek 

meg. 

 

Kodolányi füzetek sorozat. (Válogatás). 

Theory and Practice in Applied Linguistics. Working Paper. Edited by Sárdi Csilla. 1999, 

(Kodolányi füzetek 1.) 

http://www.kodolanyi.hu/
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Egyenes csillagok. Tanulmányok Vajda Jánosról és Jankovich Ferencről. Szerk. Bakonyi István, 

1999. (Kodolányi füzetek 2.) 

Az Internet mítosz. szerk. Czeizer Zoltán, Csanádi Márton 1999, (Kodolányi füzetek 3.). 

A mítosz, mint realitás (Tanulmányok Kodolányi Jánosról). Szerk. Bakonyi István. 1999. 

(Kodolányi füzetek 4.) 

 Idegen nyelv tanítása felsőfokon. szerk. Kiszely Zoltán, 1999, (Kodolányi füzetek 6.) 

Aus unserer Werkstadt. Hrsg. Majorosi Anna,1999, ( Kodolányi füzetek7.) 

Szathmári István: A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései. Kodolányi János Főiskola 

Székesfehérvár, 2001. (Kodolányi füzetek 9.) 

 

 

 

 Vidám történetek, anekdoták a könyvtárosok emlékeiből 

Talán a legemlékezetesebb Fürstenfeldben történt. A konferencia után egy nagyon hangulatos 

étterembe mentünk.  
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Török Márta, Kaltenecker Klára, Gáspár Anikó, Dinók Ágnes, Gábriel Aranka Beniczky Zsuzsa, 

Sárközi Elvira, Édelkraut Brigitta, Hoffnamm Klára 

 

Rauscher Marianna, a városi könyvtár vezetője felajánlotta, hogy egy erdei séta után 

menjenek vacsorázni. A fiatal kollégák örömmel csatlakoztak hozzánk. Az „idősebbek” 

élvezték a pazar vendéglátást, még jófajta borok is előkerültek. A beszélgetés közben észre se 

vettük, hogy a túrázó csapat még mindig nem érkezett meg. A házigazda kutyákkal 

keresésükre indult. Kiderült, hogy valahogy eltévedtek az erdőben.  Ha vége jó, minden jó! 

Megérkezett a fáradt és éhes kis csapat. A vendáglátók friss süteménnyel és üdítőkkel kínálták 

az akkor már vidám könyvtárosokat. 

Ha Szász tanár úr keresett valamit a könyvtárban, udvariasságból általában nekem mondta el 

a könyv szerzőjét és címét, amiből én semmit se értettem. (A középiskolában tanultam 

németül, de teljesen elfelejtettem). Kétségbeesetten Klárira néztem, aki rögtön hozta a kért 
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könyvet. Egy kis idő után Szász tanár úr már Klárival beszélte meg a német állomány kérdéseit, 

és én megkönnyebbültem. A jó kapcsolatunk továbbra is megmaradt a tanár úrral. 

Néda Lászlóné. Klári 

 

Egyik este 7 órakor már éppen bezártam a könyvtár ajtaját, amikor egy fiú kétségbeesetten 

rohant felém. Holnap angol dolgozatot írunk, és szeretnék elvinni egy könyvet. Kinyitottam 

újra az ajtót. A könyvből csak egy piros csíkos könyv volt. A pult mellett őriztük a fontos 

példányokat. 

- Ugye reggel 8 órakor itt lesz a könyv? Biztos, hogy még mások is bele szeretnének 

lapozni! 

- Biztos, hogy visszahozom –mondta az ifjú. 

Mire hazaértem, fél 8 volt. Férjem dühösen azt mondta: Már megint nem jössz haza pontosan 

abból a könyvtárból! Igaza volt, notórius késő voltam, ha a könyvtárról volt szó. 

Másnap reggel a fiú nem hozta vissza a könyvet, csak a dolgozat után. Ilyenkor nagyon 

haragudtam. 

Beniczky Zsuzsa 

Diák szerelmek 

Akaratlanul is szemtanúi voltunk a nagy szerelmeknek. Persze tapintatosak voltunk, nem 

pletykáltunk. Voltak olyan hallgatók, akik már a „Gólyatábor”-ban összeismerkedtek.  Mivel 

több volt a fiú, mint a lány sok csalódást is lehetett látni. Jó néhányan kitartottak a Kodolányis 

évek alatt egymás mellett. Az államvizsgák idején éppen mentem fel a lépcsőn az emeletre, 

amikor megláttam egy diákot vörös rózsacsokorral a kezében. Megálltam. Pár perc múlva egy 

nagyon szép kislány perdült ki az ajtón, és boldogan szorította magához a virágokat. A 

legjobban akkor örültünk, ha volt hallgatóink közül néhányan már babakocsit tologatva jöttek 

be a könyvtárba. 

Beniczky Zsuzsa 
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Egy péntek délután története.  

  Az óriás Szitakötő 

A könyvtár már bezárt 16 órakor, egyedül maradtam az olvasó teremben.  

A zárás volt már csak hátra - a szokásos rutinműveletek.  

Ám mégsem így történt.  

 

   A nyitott ablakon egy óriás szitakötő repült be - céltalanul repkedve nem 

lelvén a kiutat a szabadba.  

Nem tudtam, mitévő legyek.  Csak nem hagyhatom, hogy hétfőig 

szenvedjen... ha túléli egyáltalán...   

Vártam hát - ha meglelné az igaz utat  

De nem  sőt... felrepült a fénycsövek armatúrájára. Nyilván a hő és a fény vonzotta oda 

fel.  

 Onnan levarázsolni - lehetetlen. S egyébként is  biztos odaragadt a 

rácsozatra a szárnyával. Nincs mit tenni!  

Száll az idő, száll a remény...  + utoljára...  

 

Aztán mégis megtörtént a csoda - Ő maga adta az ötletet, hogy merre visz mégis az út a 

Szabadság-ba: a lény elhagyta őrhelyét és a kerek hajóablak felé vette az irányt. De az viszont 

nem volt nyitható... 

Majd leszállt az ablakban lévő kis, nagy levelű fügekaktuszra. Ott megpihent szépen, 

nyugisan. Ez az!!  
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("Houston! Itt a Nyugalom Tengere! A Sas leszállt! ") 

 

"Kis lépés az emberiségnek, de nagy Lépés egy csodálatos szitakötőnek, hogy visszajuthasson 

a végtelen szabad életbe - amely igenis jár neki - is! ")  

Ha ennyire szereti, az remek. A kaktusszal, rajta a szitakötővel óvatosan elindultam a nyitott 

ablak felé - remélvén, hogy nem lesz zűr. Mivel nem volt B-terv. Végül elértem az ablakhoz 

és... mint mikor egy felépült madárkát elengednek - az óriás szitakötő elszállt - vissza oda, 

ahová való! *√ 

Gondoltam, többször már nem látom viszont - ezt a ragyogó példányt.  

Ám eltelt egy hét... és ismét megjelent. Péntek ~16 óra után megint berepült. Majd ahogy 

vártam, újból a kaktuszon landolt. Tudta a leckét √ !  

 Rövid pihenő után lassan, de tempósan ballagtam a nagy ablak felé, hogy immár végső 

búcsút vegyek ettől a szépséges állatkától. *~√ 

Igaz egyszer még láttam az utcán ~ úgy vélem, Ő volt az... 

Laczkó József 

Nagyon szép emlék a siófoki tapasztalat csere út, amelyen a fehérvári és a budapesti 

könyvtárosok vettek részt. A pestiek megcsodálták a gyönyörű könyvtárat. A könyvtár 

vezetője, Hoffmann Klári egy kis sétahajózásra hívta meg a társaságot. Kiderült, hogy leendő 

apósa az egyik legszebb balatoni hajónak, a „Kelénnek” a kormányosa. Siófok és Füred elég 

hosszú távolság. Csodáltuk a Balatont, és jókat beszélgettünk. 

 

 

 

A könyvtárban dolgozók névsora  Székesfehérvár (1992-1993) 

Horváthné Horváth Ilona könyvtárvezető 

Horváth István (Pista) könyvtári asszisztens, fénymásoló 

Szűcs Gabriella könyvtáros 
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1993 - 2009 

Beniczky Péterné (Zsuzsa) könyvtárigazgató  

Szűcs Gabriella könyvtárigazgató helyettes 

Feldolgozó csoport  

Koloszárné Horinka Valéria (Edit) a feldolgozó csoport vezetője, később igazgató helyettes        

Annus Istvánné (Rózsa) ( 6 órás munkaidőben). 

Schattmann Ágnes (a könyvtárosi évek után a KJF Pályázati irodájába került). 

Nagy Katalin ( 4 órában) 

Köteles Petra (néhány évig dolgozott) 

Bajcsy Zsuzsa és Gábriel Aranka (kevés ideig dolgoztak) 

Idegen nyelvű dokumentumok 

Német 

Néda Lászlóné (Klári)  

Szelpné Virág Rita  

Angol  

Gáspár Anikó  

Sárközi Elvíra 

Francia 

Hascktok Melinda  

Audiovizuális dokumentumok csoportja 

Szűcs Gabriella 

Vati Éva 

Szakdolgozatok  

Kaltencker Klára 
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Számítógépek, fénymásolás, informatika 

Laczkó József  

Kotsis Tibor  (napi 4 órában) 

Nyelvi labor 

Nagy Zsuzsa  

 

A tagkönyvtárakban dolgozók névsora  

Budapesti könyvtárak  

Olvasószolgálat 

Édelkraut Brigitta  

Dinók Ágnes 

Török Márta  

Orosháza 

Olvasószolgálat 

Janowszkyné Farkas Réka 

Siófok 

Olvasószolgálat 

Somody Mónika 

Hoffmann Klára 

Horváth Péter 

 

 Virágh Ildikó: Arcok Fejérből (Részletek) 

Virágh Ildikóval, a KJF Vörösmarty Rádiójának vezetőjével készített interjúból írok néhány 

részletet. (Arcok Fejérből. Székesfehérvár. Kodolányi János Főiskola, 2007). 
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A Kodolányi János Főiskola Könyvtára egyidős a fenntartó intézménnyel. Sok minden történt 

az elmúlt másfél évtized alatt. A múltba tekintéssel kezdte a beszélgetést Virágh Ildikó. 

Létre kellett hozni egy könyvtárat, ez volt talán a munkánk egyik legszebb része. Kevés 

könyvtárosnak adatik meg, hogy szinte a kezdetektől részt vehessen ebben a folyamatos 

építkezésben.  

Mikor érezted először, hogy sikerült igazi, főiskola könyvtárrá alakulni a korábban MSZMP 

Oktatási Igazgatóság Könyvtárát? Mekkora volt az állomány? 

A többszöri selejtezés után körülbelül húszezer könyv maradt, ezek se tartoztak a főiskolai 

oktatás teljesen új profiljához. Több év kellett, és visszatekintve látom, hogy tűzoltó munkát 

végeztünk. Új dokumentum állományt hoztunk létre, az eligazodáshoz cédula katalógusokat 

gyártottunk és pár év múlva áttértünk a számítógépes feldolgozásra, kölcsönzésre. Ma már 

közel százezer dokumentum áll az olvasók és látogatók számára. 

Minden lehetséges eszközt megragadtunk, hogy egyetlen kérést se kelljen visszautasítanunk. 

Ez alapelv volt, és ma is az. 

A Kodolányi János Főiskola mindegyik oktatási pontján tagkönyvtárakat hoztunk létre, így el 

tudjuk látni a budapesti, siófoki, orosházi és fürstenfeldi hallgatókat is. 

Milyen kapcsolatban van a könyvtár a Székesfehérvár lakosságával? 

Az első pillanattól kezdve nyilvános könyvtár vagyunk. Természetesnek tartottuk, hogy ezt a 

gazdag állományt ne zárjuk el a város lakóitól, és a máshol tanuló diákoktól. Péntek délután és 

szombaton keresnek fel minket nagy számban a más felsőoktatási intézményekben tanuló 

fehérvári diákok. A középiskolás látogatók száma is egyre nő. 

Nagy öröm az is, a már korábban végzett hallgatóink, gyakran már a gyermekikkel látogatnak 

meg minket. 

A Kodolányi Könyvtár színvonalas konferenciáival, rendezvényeivel sok látogatót vonz. 

A rendezvények hozzátartoznak a könyvtárak életéhez. Meggyőződésem, hogy ezeknek az 

intézményeknek közösségformáló ereje van. Itt említeném meg az olvasó klubokat, 

amelyekből néhány Fehérváron is működik. (Utólag is sajnálom, hogy egyéb munkáink mellett 

ezt nem tudtuk megvalósítani.)  
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Milyen kiállítássokat szerveztetek? 

A kiállatások rendezésének ötlete az „A” épületben lévő üres falfelülethez kapcsolódik. 

Minden hónapban új fehérvári festő, alkotásait mutattuk be: Ecsedi Mária, Pinke Miklós festő 

és oktató, M. Tóth István alkotásaiban és még sorolhatnám a neveket gyönyörködhettek a 

hallgatók, az oktatók , és egyéb érdeklődők. 

Soka nézték meg Czeglédi Anikó akvarelljeit, amelyek Fejér megye várkastélyainak, várainak 

világába kalauzolták el a látogatót. ( Naptár is készült ezekből a festményekből.) 

Ildikó néhány személyes kérdést is feltett: 

Szeretnéd megismerteti Székesfehérvárt az itt tanuló főiskolásokkal. Te miért szereted a 

városunkat? 

Itt születtem, a testvéreim is. A másik fontos kötődésem, hogy nagyapám református 

lelkipásztor volt, és sok éven keresztül szolgált a Szécsényi úti templomban. Öt nyelven 

beszélt, és sokat foglalkozott a magyar és külföldi irodalommal. Édesapám ügyvéd volt, 

szerette a képzőművészetet és nagyon jól rajzolt. 

A férjed is megszerette ezt a várost, sokan ismerték őt. 

Budapestről került Székesfehérvárra. Mindig azt mondta, hogy semmi pénzért nem menne 

vissza a fővárosba. Építészmérnök volt. 

Azt mondtad, hogy a könyvtár a város dolgozószobája. Igaz lesz ez az elkövetkező években is? 

Sok vita volt nálunk is külföldön is a „Gutenberg-galaxisról”. Sokan mondták azt, hogy a 

számítógépek, az Internet, az adatbázisok használata teljesen háttérbe fogja szorítani az 

olvasást és a könyvtárak használatát. 

Abban biztosak vagyunk, hogy a könyvtárak sajátos hangulatát, a kulturális életben betöltött 

szerepét, könyvek „illatát”, nem pótolhatja más. Az információs társadalom és a könyvtárak 

jól megférnek egymással a jövőben is. 

Im. Virágh Ildikó: Arcok Fejérből. Székesfehérvár : KJF, 2007. 
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Mellékletek 

Könyvtári tájékoztatók 
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Ez a Könyvtári tájékoztató magyar, angol, francia és német nyelven jelent meg. 

  



95 
 

Látogatás a siófoki könyvtárban. Utána hajózás Siófokról Balatonfüredre az egyik legszebb 

balatoni hajóval, a Kelénnel. (2008, június) 
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Balról első sor: Hoffmann Klára, Beniczky Zsuzsa, Néda Klári, Sárközi Elvíra, Kaltenecker Klára, 

Nagy Zsuzsa. 

Második sor: Dinók Ágnes Gábriel Aranka, Koloszárné Edit, Édelkraut Brigitta, Hascktok 

Melinda, Gáspár Anikó, Virág Rita. 

Harmadik sor: Laczkó József, Török Márta, Orosz Anita, Vati Éva 

A fotót Horváth Péter kollégánk készítette. 
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Kedves Lányok és Fiúk! 

Augusztus 14-én becsuktam magam után az irodaajtót. Annyira, hogy még a névtáblát is 

levettem róla. 

Nagyon nehéz időszakot éltünk át, és félek, hogy csak lassan tudjuk feldolgozni, ha egyáltalán 

lehet, mindazt, ami történt. Mindenkinek nehéz a helyzete, aki elmegy, annak azért, aki 

marad, annak azért. 

Szerettem veletek dolgozni, és néha közösen kiállításra vagy moziba menni. Nem is tudom, 

hogy ennyi nő és 3 fiú, hogy férhettek meg egymással. Nem volt irigykedés és pletyka. Talán 

nem is tudjátok, hogy ez micsoda érték. Általában csak akkor vesszük észre, ha más közegbe 

kerülünk. Én mindig nagyon büszke voltam és vagyok az egész csapatra. 

Nekem sajnos sikerült kétszer ugyanabba a folyóba belépni. 1993-ban a VIDEOTON/VOK 

könyvtár felszámolása kezdődött, és ott is sorban mentek el a legjobb kollégák. 

Higgyétek el, hogy iszonyú dolog azt mondani egy kollégnak, hogy keressen máshol állást, még 

akkor is, ha a döntést nem én hoztam, de a végrehajtás rám maradt. Azt is tudom, hogy ezt 

nem lehet „jól” csinálni, itt csak vesztesek lehetnek. A felelősség pedig engem nyomaszt. 

Életem nehéz időszakainak elviseléséhez nekem midig a munka adott erőt, persze a könyvtár, 

és a mi kis közösségünk. 

Biztos vagyok abban, hogy továbbra is számíthatunk egymásra. 

Mindenkit puszilok, és drukkolok Nektek! 

Beniczky Zsuzsa 

Székesfehérvár, 2009. aug. 16. 
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Mellékletek 

Könyvtári tájékoztatók 

Látogatás a siófoki fiókkönyvtárban, kirándulás Balatonfüredre. 

Búcsú a könyvtártól 
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