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Tisztelt Plenáris Ülés! 

1989 óta kerül kiosztásra a Fitz József-könyvdíj, amelyet a könyvtárosok 

szavazatai alapján ítélnek oda az előző évben megjelent, a könyvtáros szakma 

által legértékesebbnek, legszebbnek tartott könyveknek.  

A 2015-ben megjelent kiadványok közül az alábbi három könyv kerül idén 

díjazásra:  

 

1. 100 magyar népmese. Alexandra Kiadó 

A kiadvány alkotója arra törekszik, hogy összegezze a magyar néphagyomány 

mesekincsét. Az igényes kiállítású könyv 100 népmesét tartalmaz, melynek 

borítóját a Jankovics Marcell által megálmodott illusztráció díszíti. Ezeket a 

meséket sok generáció ismeri és szereti, színes, illusztrált oldalain 

megelevenednek a népmesevilág karakterei. A tájegységek jellegzetes 

kifejezéseit olvasva egy eltűnőben lévő, népmesei korba lép vissza az olvasó. Az 

Alexandra Kiadónál megjelent mesekönyv korosztálytól függetlenül minden 

olvasót elvarázsol. 

 

2. Csányi Vilmos: Íme, az Ember. Libri Kiadó 

Csányi Vilmos az emberi faj fáradhatatlan kutatója, hol tudományos, hol 

szépirodalmi ihletettségű műveiben tesz arra kísérletet, hogy felkutassa az 

emberi létkérdésekre adható válaszokat. Az emberi fajok vizsgálata során a 

genetika világában is kalandozik azért, hogy megvizsgálja, milyen mértékben 

kötődik fajunk az állatvilághoz, s mi tesz bennünket emberré. Az emberi 

tulajdonságok és képességek vizsgálatával részlet gazdag képet kaphat az olvasó 

arról, hogyan alakultak ki az emberre jellemző tulajdonság együttesek. Ez a Libri 

Kiadónál megjelent kiadvány már borító illusztrációjával is gondolkodásra 

késztet. Vajon honnan származik az ember? Milyen kapcsolatban állunk az állati 

fajokkal? A szemléletes példákkal, kiválóan illusztrált könyv sorra veszi az emberi 

evolúció legfontosabb állomásait nem csupán a biológiai és pszichológiai, hanem 

a társadalmi és kulturális vonatkozásokat is közérthetően, de tudományos 

alapossággal bemutatva.  

 

3. Podhorányi Zsolt: Mesélő kastélyok. Kossuth Kiadó 

A Mesélő kastélyok című kiadvány lapjain a nemesi világ lakóépületei tekintenek 

vissza, melyek néma szépségükkel mementóként őrzik egy történelmi korszak 

emlékeit. Podhorányi Zsolt művében korabeli dokumentumok, periratok, 

felbukkant naplóbejegyzések alapján mesél a magyar nemesség életéről, így az 

Eszterházyakról, Zichy grófról, Liszt Ferencről olvashatunk olyan történeteket is, 



melyek a hivatalos életrajzokban nem kerültek be. Ezek az épületek nem csupán 

a nemesi származású családok lakóhelyei voltak, de sok esetben a kulturális élet 

központját is jelentették. A kiadvány talán legnagyobb erénye, hogy a korok 

hangulatába, az emberek életébe nyerhetünk bepillantást. Az igényes kiállítású 

könyvet a Kossuth Kiadó adta ki. 

 


