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gyelmet arra, a könyv érték,
tartalom és forma egysége. Ez
különösen aktuális most, az ol-
vasás évében.

Terveink megvalósításához
partnerre leltünk a Képírás
Mûvészeti Alapítványban.

Az eddigi kiállítások: Ex lib-
ris (2000) � válogatás Ligeti
Gábor gyûjteményébõl �, Kal-
ligráfia (2001) és Nemzetközi ex
libris-kiállítás (2002), amelyre
felhívásunk nyomán nyolc or-
szágból harminc résztvevõ
küldte el munkáit.

Az ex libris-kiállításokról
leporelló, illetve egy fekete-fe-
hér katalógus is készült, a tel-
jesség igénye nélkül bemutatva
néhány grafikát.

Terveink között szerepel a
sorozat folytatása és igényes, a
könyvtárhoz, a könyvekhez
kapcsolódó kiállítások bemuta-
tása. (Többek között a mûvész-
könyvekrõl is.)

Mi lehet a titka a kiállítások
sikerének és van-e egyáltalán
titok? Ha van, akkor talán a
komplexitásban, a mûvészetek
ötvözésében és az igényesség-
ben rejlik. A ma információs
társadalmában, a komputerek és
a rohanás világában még inkább
szükség van kis szigetekre, ahol
megpihenhetünk (ha csak per-
cekre is), ahol feltöltõdhet a
szemünk, a lelkünk.

Hogy mennyire nem új do-
log a mûvészetek ötvözése-
együttélése és ezzel felerõsített
hatása, arra bizonyítékul szol-
gálhatnak akár az ex librisek is,
hiszen Dürer és Lucas Cranach
szintén készített könyvcímere-
ket. Számos híres mûvészt is-
merünk könyvillusztrátorként is.
Vagy itt vannak a mûvészköny-
vek, amelyek �tematikáját, tí-
pusait az egyes mûfajok könyv-
höz való viszonya és a mûvé-

szek könyvvel kapcsolatos fel-
fogása� határozza meg. A mû-
vészkönyv �verbális tartalom
helyett többnyire vizuális össze-
tevõkbõl áll, szavak helyett ké-
pekkel, fotókkal, színes hajtoga-
tott papírlapokkal találkozha-
tunk.� (Egy új mûvészet: a
könyvkészítés. Ulises Carrion.
In: Magyar Mûhely, 1997. 102.
sz.; Book, bookwork, book-
mark. Lázár Eszter. In: Magyar
Mûhely, 1997. 102. sz.)

A mûvészi alkotásokkal dí-
szített falak az író-olvasó talál-
kozóknak, az óvodai, iskolai
foglalkozásoknak is kellemes
alaphangulatot adnak. Ugyanak-
kor a fiatalabb korosztály ízlés-
formálásának, esztétikai neve-
lésének és nem utolsósorban
olvasóvá nevelésének is fontos
kiegészítõ, segítõ elemei. Áll-
jon itt megerõsítésül Gárdonyi
néhány sora: �Az ihlettel írt mû
vagy mûvész azért hat, mert a
rezgés rezgést kelt a szívek-
ben��

Tánczosné Wágner Zita
fiókkönyvtáros

Konferencia
az olvasásról

Az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Tolna Megyei Szer-
vezete és a paksi Városi Könyv-
tár Olvasástanítás � olvasni
tudás címmel rendezett konfe-
renciát pedagógusoknak, könyv-
tárosoknak április 22-én a pak-
si Városi Könyvtárban.

Dr. Gyenei Melinda, az
ELTE Pszichológiai Tanszé-
kének adjunktusa az olvasás
pszichológiai hátterét, az olva-
sási folyamat részeit, az olva-
sástanítás különbözõ módszereit
tekintette át Az olvasni tudás

mint a tanulás záloga címû elõ-
adásában.

Szávai Ilona, a Fordulópont
fõszerkesztõje a Pont Kiadót és
a folyóirat tematikus számait
(Tévé elõtt � védtelenül?, Mi-
ért /nem/ olvas a gyermek?,
Mint a mesében?, Válságban az
olvasás?, Az (olvasni) tudás
hatalom?�) mutatta be.

Dr. Bartos Éva, a Könyvtári
Intézet osztályvezetõje A
biblioterápia mint speciális
olvasószolgálati tevékenység
címmel tartott elõadást.

Dr. Arató Antal székesfehér-
vári címzetes igazgató egy fel-
sõ tagozatos tanulók részére
kidolgozott olvasási programot
ismertetett.

A helyi Móra Ferenc Általá-
nos Iskola III./a osztályának iro-
dalmi szakköre � szakkörveze-
tõ Acsádi Rozália tanítónõ �
Arany János Családi körének
pódiumváltozatával állt a kö-
zönség elé.

Gutai István

Könyvtárosok
tanácskoztak
Kaposvárott

Április 30-án a könyvtárosok
régióközpontja lett Kaposvár
arra a három órára, amely alatt
Baranya, Somogy, Tolna és
Zala megye könyvtárosainak
küldöttei összejöttek Kaposvá-
rott a Megyei és Városi Könyv-
tárban, hogy életkörülményeik-
rõl beszélgessenek.

A Magyar Könyvtárosok
Egyesületének kezdeményezé-
sére, melyhez a Könyvtári Inté-
zet és az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség is csatlakozott,
regionális értekezleteket tarta-
nak ezekben a hetekben az
egész ország területén. Az
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észak-dunántúlit például Veszp-
rémben.

A házigazda, a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének
Somogy Megyei Szervezete jó
szervezõnek bizonyult. A ta-
nácskozás sikeréhez az is hoz-
zájárult, hogy két neves könyv-
tári szakember vállalta a mode-
rátor szerepét: dr. Bartos Éva,
a Könyvtári Intézet osztályve-
zetõje és Haraszti Pálné, az
MKE fõtitkára.

Az oldott légkörben lezajlott
beszélgetés három fõ témacso-
port köré szervezõdött.

Az elsõ órában a résztvevõk
a pályára kerülés körülményeit
járták körül. Való igaz, hogy
sok a bizonytalanság a foglal-
kozás mûvelõi között, és nem
lehet a fiatalok elé állítani a
könyvtárosságot mint �nyugdí-
jig tartó karrierlehetõséget�. A
fizetésrõl nem is beszélve, de
egy-két sikeres és keresett szak-
mán kívül több száz más szak-
mára is el lehet ugyanezt mon-
dani.

A fiatalok pályaválasztásánál
az aktív könyvtárosok példája
lehet a döntõ. Különösen a
gyerekkönyvtárosok felelõssége
nagy abban � no meg a képzõ
intézményeké és a könyvtári
környezeté �, hogy valakibõl
milyen könyvtáros válik.

Ennél a pontnál a résztvevõk
máris a téma második részénél
voltak. Némi frissítõ elfogyasz-
tása után azt taglalták, hogy
milyenfajta ismeretekkel és sze-
mélyiségjegyekkel rendelkezik
a könyvtáros.

Találó volt egy fiatal résztve-
võ véleménye, aki kezdõ kollé-
gáit látva az alábbi sommás meg-
állapításra jutott: sok agyon-
iskolázott és alulképzett ember
hagyja el a könyvtárosképzõ
intézményeket. Erre egy tapasz-

taltabb kollégája, aki oktatási
gyakorlattal is rendelkezik, el-
mondta, hogy bizony a tehetsé-
ges nappali szakosok nem biz-
tos, hogy könyvtárba mennek
dolgozni, aki könyvtárban akar
elhelyezkedni, az sok esetben a
maradék.

A levelezõsökkel nincs nagy
baj, hiszen közülük bevallottan
nagyon kevesen akarnak könyv-
tárosok lenni. Õk olyan szak-
ma mûvelõi, akik fõiskolai vég-
zettséget akarnak szerezni. A
könyvtár jó presztízse hozza
õket erre a szakra. Sokukkal
meg lehet szerettetni a szakmát.
Náluk az is nagy eredmény,
hogy rendszeres, értõ olvasók
lesznek azáltal, hogy megisme-
rik a könyvtár belsõ rendjét.

A legjobb a helyzet a má-
soddiplomásokkal, akiknél a
tanulási rutin mellett a szakma
szeretete és megismerésének
vágya párosul az egzisztenciá-
lis jövõképpel. Pedagógusként
akarnak iskolai könyvtárosok
lenni!

E témában figyelemre méltó
volt Haraszti Pálné okfejtése.
Saját példáján mutatta be, hogy
a jó könyvtáros nem úgy szüle-
tik, hanem a körülmények ha-
tására alakul. Legtöbbjük meg-
járja a szakmai karrier rögös
útját.

Hála Istennek a képzési
rendszerünk sem zsákutcás már.
Úgyhogy a középfokú végzett-
ségen túl (e területen szinte
missziónak tekinthetõ a régió-
ban a Baranya megyei könyvtár
évenkénti középfokú könyv-
tárosképzõ tevékenysége), mely
nagyon fontos a nagyobb
könyvtárak életében, felsõfokú
végzettséget is szerezhet a
könyvtáros, ha kedve és ambí-
ciója van hozzá. Sõt az sem árt,
ha más szakterület mûvelõje-

ként szerez könyvtárosi végzett-
séget valaki.

Az is elhangzott, hogy a
könyvtárosképzés tartalmi olda-
la meg fog változni. Javítja
majd a helyzetet, hogy nappali
tagozaton a kétszakos képzés
egyikében lehet a könyvtársza-
kot választani, így a végzõs
könyvtárosok szélesebb körû
ismeretanyagra tehetnek szert.

A harmadik téma a munka-
helyi közérzet, motiváltság, bel-
sõ-külsõ kommunikáció volt.
Talán a figyelem lankadásának
is tudható, hogy ezt a nagyon
izgalmas és átfogó témát nem
kísérte nagy vita. Esetleg azért
sem, mert a tanácskozáson részt
vevõ igazgatók, könyvtárveze-
tõk, minden fogadkozásuk elle-
nére, nem maradtak szótlanok.
Ez alól a jelen sorok írója sem
kivétel, aki úgy gondolja, hogy
a jó munkahelyi légkör nem
csak a tárgyi feltételek maximá-
lis megadását jelenti. A rossz
tárgyi és anyagi feltételeket is
pótolhatja a csapatmunka és a
könyvtárosok egymás iránti
megbecsülése. Ahogy azt Dobó
István is mondta Gárdonyi Géza
klasszikus regényében: �A fa-
lak ereje nem a kõben vagyon,
hanem a várvédõk lelkében.�

A tanácskozás résztvevõi
egyetértettek abban, hogy a hi-
vatásként megélt szakma mû-
velését, így a könyvtárosságot
sem lehet megfizetni. De töre-
kedni kell arra a fenntartóknak,
a társadalmi környezetnek, hogy
anyagiakban is kifejezzék azt az
erkölcsi megbecsülést, amit a
könyvtáros társadalom az olva-
sóktól kap. A jövõkép minden-
képpen pozitív, hisz az élet-
hosszig való tanulás általános-
sá válása � ami a szakmánkra
is igaz � még fontosabbá teszi
a könyvtárosságot.
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Volt, aki a szakma megerõ-
södésének lehetõségét az egy
családon belüli könyvtáros ge-
nerációk munkába állásában
látta.

Az értekezlet hatékonyságá-
ra jellemzõ volt, hogy a részt-
vevõk komolyan vették a ren-
dezvény célját, és nem mások-
tól várják sorsuk jobbra fordu-
lását, hanem úgy gondolják,
maguk is tehetnek szakmájuk
megbecsülése érdekében. Ezt
egy Toldi Ferenctõl vett idézet-
tel így fejezte ki az egyik hoz-
zászóló: �A könyvtárnok lehet
egy könyvtárnak vagy megölõ
betûje, vagy verõ szíve, amint
képes a legragyogóbb gyûjte-
ményt is holttetemmé lehetet-
leníteni, de lehet éltetõ ereje, ha
magát nem ragyogó, de annál
melengetõbb hivatásának teljes
szívvel odaadja��

Ez a háromórás szakmai
kommunikáció, amit valaki ol-
vasótábori hasonlattal találóan
agorának nevezett, kitûnõen
hozzájárul a könyvtárosok szak-
mai öntudatának fejlesztéséhez
s egy másik szálon a könyvtá-
rosi életpálya megrajzolásához,
melynek alkalmazása, reméljük,
biztosabb jövõt ígér minden
könyvtáros számára.

Varga Róbert

Három határ
ölelésében

�Sorsformáló földrajzi környe-
zetünk mellett léthatározó, hogy
a »trianoni trancsírozás«-nál
Bereg megyét minden logikus
érvet félretéve a nagyhatalmak
diktátumával tépték ketté. Amint
a szomszédot, Szatmárt is. Kö-
vetkezményként pedig már nyol-
cadik évtizedébe lépett az anak-
ronizmus, hogy ezen a tájon

többszörösen leszorított léthely-
zetbe kényszerített és egyazon
nyelvet beszélõ, a személyes és
közösségi kapcsolataik építésé-
hez közelítõ emberek három
országból kelnek útra.�

Miklós Elemér fent idézett
szavai, melyek a Határszéli
beszélgetések címû kötetének
elõszavában olvashatók, nem
kívánnak kommentárt. A tér-
képre tekintve láthatjuk, mivé
lett az egykori Magyarország, s
tudjuk, milyen sorsra kénysze-
rültek a határ túloldalán mara-
dottak.

Itt sem volt könnyû, de tud-
tuk, csak mi segíthetünk, hogy

odaát megõrizhessék, ápolhas-
sák anyanyelvüket, mûvelhes-
sék irodalmukat, vagyis élhes-
sék tovább magyar létüket.

Szerencsére voltak, akik ezt
korán felismerték, s minden
számukra lehetséges eszközzel
támogatták is azt.

Vásárosnaményban, a ma-
gyarországi Bereg fõvárosában
indultak az elsõ kísérletek még
1965-ben. Az indíttatást Veres
Péter szavai adták:

��ide kell hozni
a nagyvilágot,
ide kell hozni mindent,
ami szép, ami jó, ami nemes
és amit érdemes.�
Az akkori könyvtáros, Antal

Miklós és a népmûvelõ Sántha
Miklós kolléga hívására Bozóky
Éva, Czine Mihály, Fábián
Zoltán, Fekete Gyula, Király
István � hogy csak néhányat
említsünk � jött az elsõ hívó
szóra. Bejárták a magyarorszá-
gi Bereg összes települését.
Vitték a verset, a prózát, a szép
szót � no meg beszélgettek,
anyagot gyûjtöttek. A Beregi
Ünnepi Napok résztvevõinek
köre 1988-tól a határon túl élõ
irodalmárokkal bõvült a Felvi-
dékrõl, Kárpátaljáról, Szatmár-
németibõl. (A határok fizikai
átjárhatósága még ugyancsak
bürokratikus feltételekhez volt
kötve, de a könyvtáros kollégák
nem ismertek lehetetlent). A kör
bõvítése Fábián Zoltán javas-
latára történt, aki az írószövet-
ség titkáraként szívvel-lélekkel
támogatta az érdemi vidéki
programokat. A sikert mi sem
dokumentálja jobban, mint az a
tény, hogy a kárpátaljai beregi-
ek javaslatára 1991-tõl minden
páratlan évben Beregszász és
környéke várja a vendégeket
színes, elsõsorban irodalmi
programokkal.

A beregi ünnepi napok elsõ
meghívóinak egyike


