
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár
múltjával, jelenével és jövõjéveI egyaránt je-
lentõs szerepet vállal a kulturálódás és mûve-
lõdés terén.

Herzennel, a XIX. századi orosz filozófus-
esztétával vallva: A könyv "az egyik nemze-
dék végrendelete a másik számára. A halott
hõsök tanácsa az utódoknak, akik most kezdik
az életet. Az emberiség egész története egy-
mást követõ rétegben rakódott le a könyvek-
ben. Népek, államok pusztulnak el, de a könyv
életben marad... és a könyvekben nem csak
múlt van..., a könyv. a jövõ programja is."

~ Kardos Gy. Józse!

tanár és olvasó

Szombathelyi tudós
tanárok

Katalógusok, bibliográfiák, repertóriumok, fon-
tos mûvek reprintjei, módszertani kiadványok,
monográfiák, idõszaki kiadványok -csak né-
hány típus a könyvtárak gazdag kiadói tevé-
kenységébõl. E mûvek többnyire hiánypótló,
értékes -s a múzeumok, levéitárak publikáci-
óihoz hasonlóan -kevéssé ismert kötetek, noha
értékük többre érdemesítené õket.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár fontos, több
évtizedes elmélyült tudományos munkára tá-
maszkodó, a helyi közösség érdeklõdésén túl
is figyelmet keltõ kiadói tevékenységének leg-
újabb darabja a Szombathelyi tudós. tanárok 2

címû tanulmánygyûjtemény.
Mikor 1998-ban a -számmal nem jelölt -

elsõ kötet megjelent, örömmel regisztrálhat-
tuk a régió nyelvészei, filológusai, lapszerkesz-
tõi -többek között Kultsár István, Bitnicz
Lajos, Szenczy Imre, Országh László -életét,
pályafutását elemzõ tanulmányokat. A Szom-
bathelyi tudós tanárok második kötete hat ter-
mészettudós, illetve mûszaki szakember mû-
ködését, biográfiáját ismerteti.

Valamennyien vasi kötõdésûek vagy itt él-
tek, mint pl. Kunc Adolf fizikus vagy Gáyer
Gyula botanikus, mások innen elszármazottak,
mint Walder Gyula építész. Mindegyiküket jel-
lemezte a sokoldalúság -Edelmann Sebõ fény-
képész volt, matematikus, fizikus és vegyész.

S valamennyien tanárok, középiskolában vagy
fõiskolákon, egyetemeken.

Géza, Bertha Bulcsu, Czine Mihály, Lõrincz L.
László Padisák Mihály, Szirmay Endre és Tüs-
kés Tibor. Õk és még számosan mûködtek közre
a könyvtár és a gyermekkönyvtár sokrétû ren-

dezvényein.
Az 1975 és 2002 közötti rendezvénysotoza-

tokról tizennyolc oldalon olvashatunk, ezeket
ugyanennyi fénykép-illusztráció egészíti ki. Külön
figyelmet érdemel az 1999. augusztus 27-ei ren-
dezvény, amelyen a világhírû tenorista, Simándy
Józse! emlékszobáját avatták fel a könyvtár épü-
letében.

Kocsondiné Ei:s:enkorb Györgyi könyvtáros
143 újságcikk címét és lelõhelyét sorolja fel az
1961 és 2002 közötti válogatásban, Könyvtárunk
a sajtó tükrében címmel.

Négy diagram tájékoztat bennünket a könyvtár
fejlõdésérõl. Érdekes összehasonlításokat tehe-
tünk például akkor, ha az olvasók számának
növekedését vizsgáljuk: 1955-ben 2056, 2002-
ben 5029 (majd két és félszeres növekedés), vagy
a látogatók számán.ak gyarapodását (8,2-szeres,
1955-ben 7511, 2002-ben 61 807). A kölcsönzött
kötetek számának 5,I-szeres (1955-ben 24372,
2022-ben 124 800) felfutása is imponáló ered-ményeket jelez. .

Az emlékkönyvet Pappné Beke Juditnak, a
könyvtár munkatársának Fejér Györgyrõl (1766-
1851), a névadóról készült 52 oldala~ tanulmá-

nya zárja.
Ezt a dolgozatot dr. Szabó Sándor tanszék-

vezetõ egyetemi tanár ajánlása minõsíti: A
szerzõ "Fejér György munkásságának a Lehetõ
legszélesebb feldolgozására törekedett. A mun-
ka alapvetõen hét -részbõl áll. Az elsõben a
mûvelõdéstörténeti háttér megvilágosítása után
Fejér György életét és munkásságát foglalja
össze, felhasználva a róla megjelent irodalmat.
E részhez, valamint a bibliográfia összeállítá-
sához nagyon alapos anyaggyûjtést végzett. A
tanulmány második részét kitevõ bibliográfia
az elsõ teljességre törekvõ Fejér György-bib-

liográfia.
Az összeállítás két részbõl áll: az elsõben Fejér

György mûveit, míg a másodikban a róla szóló

irodalmat találjuk. Nagy gonddal készített, pre-
cíz munka, használatát címmutató segíti." Min-
denkinek, aki a keszthelyi Fejér György Városi
Könyvtárat olvasóként vagy "csupán" lá~9gató-
ként felkeresi, el kell olvasnia, hogy több lényeges
dolgot tudhasson meg errõl az intézményrõl!



Egy sikerkönyv,. ,
margoJara

A tanulmányok szerzõi között találjuk Ba-
logh Lajost, a Savaria Múzeum botanikusát,
Kálmán Alajost, a kémiai tudományok dokto-
rát, Kovács László és Molnár László fõiskolai
tanárt, Balogh Péter építészmérnököt, Kovács
Imre Endre premontrei rendi szerzetest, Hor-
váth Józsefkönyvtárost. A tanulm~yok mind-

egyike életrajzba ágyazott tevékenységrajzot
ad. Felvázolja az illetõ tudós tanár pályáját,
foglalkozik tudományos és társadalmi kapcso-
lataival, sikereivel, esetleges kudarcaival -a
szakirodalomra, gyakran levéltári forrásokra
támaszkodva, de ~ortársak esetén személyes
élményeket is felidézve, pl. Náray-Szabó Ist-
ván esetében.

Megtudjuk, hogy a polgári foglalkozása sze-
rint bíró Gáyer Gyula a botanika mellett fog-
lalkozott néprajzzal -de verseket is írt. A neo-
barokk építész Wal der Gyula országgyûlési
képviselõ is volt. Pákay Arnold a premontrei
gimnázium tanára, majd igazgatója. A nyugat-
magyarországi kertkultúra történetén túl okta-
tástörténettel is foglalkozott, s részt vett a Vasi
Szemle szerkesztésébep.

A kötet szerkesztõje, a tematika kialakítója, a
szerzõkkel való kapcsolattartáson kívül a támo-
gatók felkérõje Köbölkuti Katalin, a Berzsenyi
Dániel Könyvtár tudományos munkatársa.

A tanulmánygyûjtemény értékét nagyban
növeli az általa összeállított bibliográfia, mely
tartalmazza a szombathelyi tudós tanárok önál-
lóan megjelent mûveit, cikkeit, tanulmányai-
kat, könyvismertetéseiket, esetleg kéziratban
lévõ alkotásaikat, s a rájuk vonatkozó váloga-
tott irodalmat: köztük még lexikon-szócikket,
írásaikról szóló kritikákat, de internetcímet is
találunk.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár több mint har-
minc kötetes sorozata a Vasi életrajzi bibliog-
ráfiák. Örömmel fedeztük fel, hogy több sze-
mélyiségrõl -Kunc Adolfról 1983-ban, Gáyer
Gyuláról1982-ben -már megjelent önálló bib-
liográfia, ez is segítette a tanulmányok szer-

zõinek munkáját.
A Szombathelyi tudós tanárok mindkét kö-

tetét jó kézbe venni, a szerkesztõ által felkért
Sellyei Tamás Ottó a tartalomhoz illõ, szép,
komoly könyvet tervezett -a tipográfia, sze-
déstükör, az illusztrációk kivitele a nyomda
munkáját is dicséri. "

Két éven belül immár másodszor vehetjük kéz-
be a Veszprémi Egyetemi Kiadó, valamint az
Informatikai és Könyvtári Szövetség gondo-
zásában Skaliczki Judit és Zalainé Kovács Éva
kitûnõ munkáját: a Minõségmenedzsment a
könyvtárban címet viselõ hazai alapvetését en-
nek az egyre fontosabb szakterületnek.

A szerzõk az új kiadást felhasználták a
2001-ben megfogalmazottak bõvítésére, az
elmúlt .idõszak legfontosabb publikációinak
beépítésére, egyes témakörök bõvebb kifejté-
sére. Lehetõség adódott az elsõ kötet szerkesz-
tési, technika hibáinak kijavítására is.

Mindjárt az elsõ fejezet, az Altalános bevezetés
egy összefoglaló táblázattal gyarapodott, amely a
könyvtár útjának kilenc "stációját" mutatja be a

minõség gyakorlatáig. Ugyancsak újdonságnak
számít a Minõség és változás összefiiggéseinek
tárgyalása. Kialakítás és megtartás -változáske-
zelés a kulcsszavak. Az Európai Unió bekerülése,
az Európai Minõségösztönzõ Politika öt akciójá-nak 

ismertetése, az Európai Bizottság vonatkozó
ajánlásai magától értetõdõknek hatnak. Tanulságos
a vezetõi képességek bõvebb kibontása, hiszen a
minõség elérésében a könyvtár vezetésének kulcs-

szerepe van.
Ismerõsnek tûnnek a reaktív vezetõ jellem-

zõ jegyei, például:
-minden feladatra saját megoldása van;
-személyesen dönt mindenben;
-minden áron kényszeríti a sikert;

-gyengén motivál;
-beosztottjait arra szoktatja, hogy önálló

cselekvés helyett utasításra várjanak;
-csak a gyengeségekre összpontosít;
-nem neveli a munkatársakat.
Ezzel szemben az alkotó vezetõ
-nem törekszik arra, hogy minden feladat-

ra saját megoldása legyen;
-lehetõséget ad munkatársainak arra, hogy

maguk döntsenek;
-nyitott gondolkodású;
-delegálja a munkát és a felelõsséget;
-az erõsségekre és azok fokozására össz-

pontosít stb.
Talán a leghangsúlyosabb a 2003 és 2007

közötti új stratégiai célok megfogalmazása, mely-Ferenczi Zsuzsanna
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