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Könyvtáros egy korábbi számából kellett kifotózni lV. Márton Aron

a fényképet. # .
A bajt az okozta, hogy a kinyitott lap mindkét N yan Egyetem

oldalán volt fénykép, s a sötétkamrában a fotós
nem mélázott, melyik képet kell átvennie, így az- A Márton Áron Szakkollégium immár negyedik al-
tán (ha jól emlékszem) egy férfi portréja került a kalommal hirdette meg 2003. augusztus 18-30. kö-
kitüntetett kolleginát méltató cikk mellé. Gyula zött a határon túli fiatalok számára szervezeti nyá-
azonnalleállíttatta a postázást, s azon:.gyötrödött, ri egyetemet.
hogyan hozzuk helyre a hibát. Írt hamar egy hely- -
reigazítást, applikáltuk mellé a fénymásolón ké- ..Át
szült (csapnivalóan rossz minõségû) fotót azzal, hogy "7. 1\: ::: ~ V. MÁR T o 1'1 A RON
további másolatokat rakunk a lapba. Az új máso- './;";io :",,~\'-Ni Y' Á R i E (! Y' E T' Il M
lat aztán olyan rossz volt, hogy majdnem mindegy l"",u~:p~~"t"o" 2 ~03 o ~;U97u;~-;u~~ ;~:;O o
lett volna, ,.helyreigazítunk" avagy nem. Megérke-
zett Szente Feri, s éktelen haragra geIjedt, amikor
kiderült, leálltunk a postázással. Menjen ki így a A könyvtár-Úlfom1atika szekció elöadásai az idén
lap, majd a következõ számban kimagyarázzuk a digitalizálásra koncentrálódtak. A hallgatók (akik
magunkat -szólt az ukáz, hiába dörmögött magá- között -s ez csupán érdekesség -voltak nem szak-
ban Gyula, aki egyébként egy apró betûhibába is mabeliek is) a magyarországi könyvtári rendszerrõl
szinte belebetegedett. és stratégiai tervérõl. a Könyvtári Intézet és az Or-

Állandóan hadakoztunk az idõvel. Gyakran szágos Széchényi Könyvtár szerepéröl, szolgáltatá-
ránk telefonáltak a rendészetröl, szíveskedjünk sairól, a digitalizálási technikáról és projektekröl.
már hazamenni, mert este 9-kor el kell hagyni az a digitalizálás könyvtári szerepéröl. a könyvtárak
épületet. Aztán átköltözött a lapzárta az én la- internetes megjelenéséröl. a teljes szövegû elektro"
kásomba, amikor megvettem elsö otthoni PC-met nikus dokumentumszolgáltatásról hallottak gyakor-
s mellé egy szkennert meg lézernyomtatót. Persze lati ismeretekkel is megtûzdelt elöadásokat és bu-
a lehetöségek ilyetén mértékû korlátlan javulása dapesti nagykönyvtárakba látogattak el. Az elöadá-
határtalanná tett bennünket. Az egyik olimpia sok nagy részének helyszíne a Könyvtári Intézet
idején Gyula elkvártélyolta magát a hallban, a volt. (F.L.)
galéria alatt. Korrigált, amikor elkészült egy új Az [Hadók ..dékulldall 1 - t 1..- t k.. b k H b l eo cyan
o a, nez e az o Impla. s oz en- oz en e -kapták Virt László könyvét
szunyókált. Jól is tette, mert reggel hétre végez-
tünk a lappal. hazavitte, s a lelkemre kötötte,
telefonáljak rá fél] 1-kor, hogy elérje a déli vo-
natot, amivel Veszprémbe utazik. (Ott készült
akkoriban az újság.) Én dolgozni mentem reggel,
így aztán vállalhattam az ébresztést... Le .

Összehasonlíthatatlanul könnyebb most az éle- A Könyvtári Inté':t
tünk, az internet rnindennapossá válásának korá- számítógépes oktatótenne
ban. A ,.tervezett fehér folt" helyére gyerekjáték il- a MÁsz hallgatóival

lusztrációt szerezni. A lesz-e elég anyag gyötrelme
azonban ma is kísért. Aztán rendre túlszaladunk a
tervezett teIjedelmen.

Közben kiadóváltás, személyi változások történ-
tek a folyóirat életében, az azonban szerencsére nem
változott, hogy sok-sok külsõ munkatársunk lelke-
sen íJja a lapot. Ingyen, hiszen újságunk kezdettöl
fogva nem tudott honoráriumot fizetni az írásokért.
(Mint ahogy az utóbbi idöszakban sajnos szakrnánk
más lapjai sem tudnak.)

Szóljon hát a köszönet minden szerzõnknek,
remélve, hogy újabb évfordulókon is leírhatjuk majd:
él még a lap. (Fejós László)
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