MKE JOGI SZEKCIÓ
Maiorum gloria posteris lumen est. = Az elődök dicsősége fény az utódok
számára. (Sallustius)
Sallustius e gondolatával nyitotta meg 2014. április 25-én Szekciónk Elnök Asszonya Sándor Gertrud - a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon programunkat.
2011. évi megalakulásunk óta rendszeresen bemutatkozunk a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete által e rangos rendezvényre szervezett Könyvtáros Klubban.

Ebben az évben az igazságszolgáltatás volt napszámosának különösen kedves volt a
rendezvény, hisz az ítélkezés egyik háttérmunkájával, a bírósági könyvtárak mindennapjaival
ismerkedhettek az érdeklődök.

Justicia szolgálatában, avagy a bírósági könyvtári rendszer a 21. században címmel
Gerencsér Judit, a Kúria Jogi Szakkönyvtára vezetője kalauzolta a megjelent közönséget:

Rendezvényünk második részében dr. Bartalos József ügyvéd Úr mutatta be Bíróságok,
igazságügyi paloták régi képeslapokon (ISBN: 978-963-9849-15-0) 2013. évben megjelent
reprezentatív kiadványát, melyet Szekciónk ez évben Fitz díjra is javasolt:

A rendezvény moderátora Sándor Gertrud szekcióelnök volt.

1891. február 24-én 6347. sz. a kelt IM. rendelet a kir. ítélőtáblai könyvtárak megalapítása
tárgyában, Gerencsér Judit előadásában az 1993-ban Zalaegerszegen rendezett I. Bírósági
Könyvtárosok Országos Konferenciájától vezette le a mai nem nyilvános bírósági könyvtárak
történetét. 2004. évi – szintén a Zala Megyei Bíróság által szervezett – II. konferencia már
konkrét kívánalmakat fogalmazott meg mind az állomány-nyilvántartás (integrált katalógus)
korszerűsítésére, mind a szakképzett könyvtárosok szükségességére, erre lehetőséget az
Országos Igazságszolgáltatási Hivatal által 2006. évben alapított Magyar Bíróképző
Akadémia keretében működő Tájékoztatási és Dokumentációs Központ létrejötte adott. Ennek
köszönhetően a 27 báziskönyvtár az e-Corvina rendszer használatával közös katalógust épít
(http://mia.birosag.hu/engine.aspx?page=mba_kezdo). A Fővárosi Törvényszék könyvtára
munkáját már mind az 5 modul segítségével látja el. Ma az ország megyeszékhelyein működő
– többnyire u.n. egyszemélyes – könyvtárak módszertani központjaként is működik az
Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia Tájékoztatási Osztálya. Emellett
111 járásbíróságon, munka- és közigazgatási bíróságon, cégbíróságokon kezelnek jogi
szakirodalmat, adnak tájékoztatást a felhasználók részére a bírósági könyvtárosok.

Ezt követően bepillantást kaptunk az „elődök” munkahelyeinek történetébe. Dr. Bartalos
József ügyvéd Úr élvezetes bemutatójából. Színes képet festett az anyaggyűjtésről, hol
megmosolyogtató, néhol – utalva a ma már nem létező épületekre – elgondolkodtató
anekdotáival.

„Az Agenda Natura Manufaktúra jóvoltából az olvasó egy olyan kötetet tarthat a kezében,
amely a bíróságokat, törvényszékeket, igazságügyi palotákat mutatja be régi képeslapok és
korabeli dokumentumok segítségével. A kiadvány jeleníti meg a dualizmus idején működő 11

ítélőtáblát, 67 törvényszéket, valamint a járásbíróságok többségét. Mivel a nagyközönséget
valószínűleg nem érdekli a száraz szakirodalom, ez a könyv hiánypótló munkának számít,
hiszen mindenkinek szól.
A Bíróságok, igazságügyi paloták régi képeslapokon című kötet tanúságot tesz arról, hogy
Magyarországon mindig is méltóságteljes hivatásnak számított az igazságügy területén, a köz
érdekében munkálkodni. Az igazság és az igazságosság a civilizáció építőköveinek
számítanak, nem pedig annak ellentétei - ez a felfogás volt jellemző a dualizmus idejére, és
így gondoljuk ma is. Ha végigtekintünk a kiadványon, kis büszkeséggel akár azt is
mondhatnánk: van mire építkeznünk.
Dr. Navracsics Tibor ajánlójából”1

Programunk lezárásaként rögtönzött könyvbemutatóval álltunk vendégeink rendelkezésére.
Ezek a kiadványok bíróságainkon, bíróságainkról készültek a Kúria, Zalaegerszegi, Fővárosi
és Szegedi Törvényszék állományából. A könyvekről Sándor Gertrúd Elnök Asszony, a
Zalaegerszegi Törvényszék dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtár vezetője tartott pár mondatos
ismertetőt.

Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget a Fesztiválon megjelenésre. Köszönjük az előadók
színvonalas bemutatóit. És nem utolsó sorban köszönjük a termet megtöltő közönség
érdeklődését a MKE Jogi Szekció munkája iránt.
nagynega
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Forrás: http://ronniszakkonyv.hu/BIROSAGOK-IGAZSAGUGYI-PALOTAK (2014.04.29.)

