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SALÁNKI ZSÓFIA 2016.10.14. 05:30

Szent-Györgyi Albert levelei, az első magyar nyomtatott
szakácskönyv és elsőre felismerhetetlen nyelvű könyvek
is találhatók a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg
Kunó Könyvtárában. Meglestük a könyvtár kevésbé
ismert zugait, és azt is kiderítettük, miért olyan
vagányak a keleti gyűjtemény könyvtárosai.
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A legvagányabb könyvtárosok a keleti
gyűjteményt felügyelik
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Úgy bánnak a régi könyvekkel, mint a hímes tojással. Fotó: Frank Yvette
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– Sokszor az is problémát jelent, hogy megállapítsuk egy-egy kötet nyelvét, a
kiadásról nem is beszélve. Itt van a polcon például az Árvácska is vietnami
nyelven – mutatta a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kunó Könyvtár
keleti gyűjteményének könyvtárosa, Balogh László. Szerdán ugyanis néhány
látogatóval együtt bejártuk a könyvtár különgyűjteményeinek kevésbé ismert
zugait Laczkó Sándorral, a gyűjtemények vezetőjével. 
 
Kiderült például az is, hogy a keleti gyűjtemény könyvtárosai talán a
legvagányabbak, hiszen amellett, hogy egyszerre több száz kötetes
adományokat dolgoznak fel, sokszor számukra ismeretlen nyelvű könyvekről
kell kideríteniük, miről szólnak. 
 
A témát keresse a Délmagyarországban! 
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