
könyvtár, mód van arra, hogy kérelmet nyújtson
be a Könyvtári Akkreditációs Bizottsághoz saját
képzés indítására. Ez segíthet azon a gondon, hogy
az intézmények nem tudják támogatni a dolgozó-
ik utazását, szállásköltségeit; helyben olcsóbban
lebonyolítható a kötelezõ továbbképzés.

Egy kolléga javasolta, hogy alakuljon termi-
nológiai mun.kacsoport, mivel több tisztázatlan
kérdés is van, pl. az iskolai könyvtáros fogalma
mást fed, mint a könyvtárostanáré.

Szövényi Zsolt végül ismételten hangsúlyozta:
most kel.llobbizni azért, hogya fels.õoktatás, ki-
meneti oldalán jelenjen meg a könyvtáros kép-
zettség, de annak érdekében is, hogy az oktatók
problémája megoldódjon. A jelenlegi szabályo-
zás nem fogadta be azt a javaslatot, hogya rész-
munkaidõs oktatókat ismeljék el teljes munkaidõs-
nek. Ennek a módosítását kellene elérni egy erõ-
teljes lobbi val, pl. a 'mestertanár' titulus (amelyet
a képzésben részt vevõ gyakorlati szakemberek
kaphatnának) bevezetésével. (E. P.-F. Á.)

Fehérvári Lajosné, lluci, aki a dombóvári könyv-
tárnak több mint harminc éven át volt felelõs ve-
zetõje, s akiró1 elmondhatjuk, hogy egy eredmé-
nyesen ledolgozott aktív életutat tudva maga
mögött vonult nyugalomba 1986-ban, most örök-
re elhagyott bennünket: örök nyugalomra tért.

Halála fájdalmas veszteségünk, mert itt hagyott
bennünket valaki, akitó1 teljesebbek voltak min-
dennapjaink, aki a mi életünknek is része volt.
Valamit elvitt magával beló1ünk, a nagy titkot,
ahogyan valamennyiünket magába!} hordozott; és
mostantól elevenen már nem tud hatni arra a képre,
azokra az emlékeinkre, ahogyan õ a mi lelkünk-
ben él.

Aki a könyvtáros hivatást választja, mint tette
õ is, az egész személyiségével mások szolgálatá-
ra, életének jobbá tételére, a szépségek és az is-
meretek közvetítésére, az emberség nemesítésé-
nek, a világ harmóniájának és békéjének a szol-
gálatába áll. lluci hamar rátalált erre a személyi-
ségéhez illõ, szinte rászabott hivatásra. Házasság-
kötése révén került vissza szülõfaluja közelébe,
középiskolájának helyszínére, Dombóvárra, s lett

Technikai szempontból tartanunk kell a lépést
a fejlett európai országokkal, az uniós csatlako-
zás után pedig különösen felkészültnek és napra-
késznek kell lennie a könyvtárosnak. Problémá-
nak tartja, hogy az OP AC-rendszerek között
különbség van a honi könyvtárakban.

A könyvtáIi törvény kimondta, hogy könyvtá-
ros csak szakirányú felsõfokú képesítéssel ren-
delkezõ szakember lehet. A törvénybó1 követke-
zik az a követelmény is, hogy a tananyagot kor-
szerûsítsék, hiszen pl. tanítani kellene az egész
nyilvános könyvtári rendszer használatát. A

könyvtári stratégia kiindulópontja, hogya könyv-
tár az információs társadalom alapintézménye,
ebbó1 pedig levezethetõ, hogy a könyvtáros sze-
repe kulcsfontosságú, amire fel kell készíteni a
jövõ szakembereit.

Az elnevezésekkel kapcsolatban emlékeztetett
arra, hogya 129/2001. kormányrendelet már in-
formatikus könyvtárosról beszél.

Mindent meg kell tenni a könyvtáros életpálya
vonzóvá tétele érdekében!

Az elõttünk álló feladatokat összegezve fon-
tosnak tartja a következõ szempontok átgondolá-
sát: kétszintû oktatás, mobilitás, az életen kere&:z-
tül való tanulás fontosságának hangsúlyozása,
minõségbiztosítás.

A vitaindító elõadások után az elõadók a
megjelentek kérdéseire válaszoltak. Többen az
egyetem utáni elhelyezkedéssei kapcsolatban tet-
tek fel kérdést, vagy ismertették saját tapasztala-
taikat. Sok esetben a végzõs hallgatókat a közal-
kalmazotti fizetés riasztja el az elhelyezkedéstõl.

Megállapítható, hogy (fõleg) Budapesten, néhány
vonzónak tartott könyvtárban (OMIKK, OPKM)
mégis szívesen helyezkednek el a friss diplomá-
val rendelkezóK. Tapasztalható az is, hogya
könyvtári gyakorlat helyszínét elõszeretettel vá-
lasztják a diploma megszerzése után az egykori

hallgatók munkahelyüknek.
Felvetették a résztvevóK, hogya gyakorló-

könyvtár jelenthetne ugyanolyan rangot, mint a

gyakorlóiskola.
A kérdések, hozzászólások egy része arra irá-

nyult, hogy melyik karon találja meg a helyét a
könyvtár tanszék. Ragaszkodjunk-e a bölcsészet-
tudományi karokhoz? Esetleg szóba jöhetnek az
informatikai karok?

Az ECDL-tanfolyamokat nem lehet szakmai
továbbképzés nek tekinteni, de ha egy már akkre-
ditált infonnatikai tanfolyam alapítójával társul a

november. 
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ként" emlegetett, azóta nagyot fejlõdött Dombó-
várnak egyik legfontosabb és a helyi közösséget
a legszínvonalasabban, legdemokratikusabban
kiszolgáló, fejlõdésében segítõ, jelentõs közintéz-
ményének szorgos vezetõjétól búcsúzunk. Búcsú-
zunk Fehérvári Lajosnétól, aki élete munkáját
Dombóvár és a városkörnyék könyvtári szolgál-
tatásainak kiépítésére, fejlesztésére áldozta. Telje-
sítménye megbízható, biztos alap, az utódok által
-a megváltozott rendszer új viszonyai között is
-folytatható. Mi több mondható el egy emberrõl,
amikor el kell búcsúznunk tõle, mint hogy külde-
tését teljesítette, a jövõ alapjait lerakta ott, ahol

dolgozott?
Igaz õrá az a gondolat, amit Vas István költõ

ekként fogalmazott: "Mert ömnaga csak az le-
het, aki mások helyett valamit / magára vállal, és
az nyeri meg az életet, aki új játékba kezd a ha-
lállal. "

Balipap Ferenc

Õ is egy azok közül, akik teljes életútjukkal iga-
zolták, hogyaszülõhely, a szûkebb haza népé-
nek alázatos szolgálata a legértelmesebb emberi
küldetések közül való. A család, a munka és a
közszolgálat eggyé vált életében. Férjét, fiait, majd
menyeit és unokáit ugyanolyan odaadóan szeret-
te és támogatta, mint szakmáját és munkáját,
munkatársait, Dombóvár könyvtárügyét, és ezen
túl is a lassan városiasodó település még lassab-
ban várossá váló közösségét.

Intézmény- és szellemfejlesztõ, szép munka
jutott neki, s ebben azon túl, hogy mindenkor
igyekezett helyt állni, örömét és kedvét is lelte.
Fehérvári Lajosné irányításával, az õ meghatá-
rozó munkájának eredményeként alakult ki Dom-
bóváron eló'bb a Községi Könyvtár, majd bõvült
ez lárási [(önyvtárrá s integrálódott az új Mûve-
lõdési Központ és Könyvtár karakteres és szak-
mailag mindvégig önálló részlegévé. Kiemelke-
dõ munkát végzett a könyvtári hálózatépítésben,
a letéti könyvtárak tanácsi kezelésbe vételében és
a könyvtári szakfelügyeletben is. Nagy gondot
fordított a helyismereti, helytörténeti dokumentu-
mok gyûjtésére és feltárására, mreket, tudósításo-
kat készített a szaksajtó számára. Kapcsolatokat
tartott a városból elszánnazottakkal, ápolta, igye-
kezett elevenen tartani Dombóvár története kivá-
lóságainak emlékét, a kisváros szellemi kultúrájá-
nak gazdagításán fáradozott. Mint e vidék szülöt-
te, tudta, hogya helyi emberi, közösségi érték is
valódi érték,' és tudta, hogy az itt élõk élete csak
az egyetemes kultúra, benne a könyvek, az iroda-
lom kincseinek helybehozásával válhat teljes-ér-
tékûen emberivé. Mindig terveket szõtt, a fejlesz-
tések lázában égett. Folyton kereste és megtalál-
ta, hogy mi lenne jobb az olvasóknak. A köny-
vek beszerzése, kiválogatása, gyarapítása éppoly
fontos volt számára, mint munkatársai kiválasztá-
sa, munkafeltételeik, ismereteik gyarapítása, mun-
kájuk segítése, s nem utolsó sorban a könyvtári
feltételek, épület és berendezések korszerûsítése,
komfortosítása. Hogy készült és mennyire örült
az õ elgondolásait is tükrözõ új könyvtárépület-
nek! Otthonteremtõ, gondos és felelõs gazdája volt
mindazon feladatoknak, amelyek illetékességébe
tartoztak. Figyelmes, megértõ és támogató part-
nere, munkatársa, kollégája vagy éppen készsé-
ges könyvtárosa volt a vele kapcsolatba került,
hozzá forduló embereknek.

Dombóvár könyvtárügyének megalapozójától,
a még a vasútépítés idején is csak "sárfészek-

A Könyvtári Levelezõ/lap 9. számában meg-
jelent volt kollégánk búcsúzó szövege elhunyt
igazgatónktól, munkatársunktól, Pintér Bélától.

Már a vándorgyú1és egyik szekcióján is fel-
merült, hogy miért nem emlékeztünk meg halálá-
ról a szaksajtóban. Ott is elhangzott az, hogy Pintér
Béla olyan személyisége volt könyvtárügyünk-
nek, akinek pályaképét érdemes alaposabban fel-
vázolni, már csak azért is, mert nagykanizsai
könyvtárvezetõi munkájának leírása jó képet ad-
hat a rendszerváltás pillanatait átélõ-átvészelõ, ak-
kori ban is örökké új épületet tervezõ könyvtá-
runkról.

Szeretnénk úgy megemlékezni róla, hogya
vezetõt és intézményét együtt mutassuk meg a
szakmának.

Béla e küzdelmes, elõrelépésekkel és kudar-
cokkal együtt járó tevékenysége során -sajnos -
kevés dokumentumot, adatot hagyott ránk magá-
ról, ígyapályakép megfelel6 rekonstruálása is
több idõt vesz igénybe.

A családdal egyeztetett (ezt ó'k igényelték)
összeállításunk halála évfordulójához közel jele-
nik meg a lapban, s tartalmazza majd móri kollé-
gáink megemlékezé sét és Pintér Béla barátjának
a temetésen elmondott beszédét is.

Addig a kollégák türelmét kérjük.
Kardos Ferenc
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