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Sándori Zsuzsanna
(1957–2004)

Életének 48. évében,
hosszú betegség után
ment el.

Mi minden jut ilyen-
kor az ember eszébe?
Miért éppen õ? Miért
ilyen korán? Hogy le-
het a sors ilyen kegyet-
len, igazságtalan? Mint-
ha érezte volna, hogy
élete igen szûkre szabott, rövid idõ alatt mara-
dandót alkotott.

Ma nincs olyan, a szakmában otthonosan
mozgó könyvtáros, aki ne ismerné a nevét. Ho-
gyan is jutott el idáig?

1980-ban pályakezdõ vegyészként került a
Kõbányai Gyógyszerárugyár Mûszaki Könyvtá-
rába. A külföldi on-line adatbázisokban való
témafigyelés, információkeresés volt a feladata.
Rövid idõ alatt a kémiai információkeresés meg-
határozó alakjává vált. Napjaink asztali számító-
géphez szokott felhasználói számára szinte hihe-
tetlennek tûnik, hogy az on-line lekérdezések
ekkor még nem helyben történtek, hanem ezért
a fõváros különbözõ helyein fekvõ kutatóhelyekre
kellett utazni. Komoly elõrelépést és nagy
könnyebbséget jelentett, amikor 1983-tól városi
telefonvonalon keresztül lehetett már a könyv-
tárból lekérdezni.

Ugyanebben az évben az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi
Karán szakinformátori másoddiplomát szerzett,
és munkája elismeréseként könyvtárvezetõi ki-
nevezést kapott. A külföldi adatbázisok rendsze-
res használatának bevezetése jelentõs újdonság
volt a mûszaki könyvtár életében, ami egyúttal a
könyvtár nagyobb megbecsüléséhez is hozzájá-
rult. 1991-ben a CD-ROM-ok, majd 1994-tõl a
vállalati számítógép-hálózatba való bekapcsoló-
dás hozta a szolgáltatásokban a következõ ko-
moly fejlõdést.

Szakmai tudását a vállalat falain kívül is igye-
kezett megosztani a kollégákkal. A ’90-es évek
folyamán az ELTE Könyvtártudományi és In-
formatikai Tanszékén indított posztgraduális in-
formatikus képzés keretében az On-line referensz

szolgálat és a CD-ROM a könyvtárban tantár-
gyak keretében adott órákat.

Nem elégedett meg azzal, hogy õ és munka-
társai a lehetõ legmagasabb szinten szolgálják ki
az olvasókat, tanfolyamok szervezésével õket is
igyekezett még jobb felhasználókká tenni. Mint
mondta: „Minél jobban ismeri az olvasó a könyv-

tárat, annál inkább érzékeli lehetõségeink gaz-

dagságát.”
Nagy súlyt fektetett a felhasználók folyama-

tos tájékoztatására. A nyolcvanas évek elejétõl
kezdve a tanfolyamok mellett egyre újabb és
újabb tájékoztatók, kalauzok jelentek meg az
adatbázisok és egyéb könyvtári szolgáltatások
használatáról. Korát megelõzve már ekkor meg-
teremtette a könyvtári marketing alapjait. Na-
gyon fontosnak tartotta folyamatosan bizonyíta-
ni könyvtára nélkülözhetetlenségét. A könyvtár-
vezetési ismeretek terén végzett kutatómunkájá-
val könyv alakban is megismerkedhettünk. Az
1998-ban megjelent Hosszúra nyúlt útibeszámoló

a könyvtárvezetés (b)irodalmából címû kötet
alapmû a könyvtári marketinggel foglalkozók
számára.

Hamar felismerte az internet és az intranet
nyújtotta lehetõségeket. Komoly harcot vívott az
új technika elfogadtatásáért, fontosságának elis-
mertetéséért. A könyvtár 1996-ban kezdte meg
internetes szolgáltatásait, és természetesen rög-
tön tanfolyamokkal, kalauzokkal segítette a fel-
használókat az eligazodásban. Vállalati szinten
elsõként és könyvtári viszonylatban is korán,
1998-ban megindult a könyvtár intranetes olda-
la, a Web-könyvtár.

Éveken keresztül a könyvtár fogta össze az
intraneten való megjelenés minden vállalaton
belüli kezdeményezését. A lapok szerkesztésé-
ben, stílusának kialakításában vezetõ szerepe volt,
az oldalak minõségét ugyanaz az igényesség
jellemezte, ami egyéb munkáinál már ismert volt.
Az intranet bevezetésében és a gazdag tartalmi
szolgáltatások nyújtásában játszott szerepét 2002-
ben a Richter Gedeon Rt. vezetése Richter Al-
kotói Díjjal ismerte el.

Mindig tele volt ötlettel, elképzeléssel. Nagy
tudása mellett is mindvégig végtelenül szerény
maradt, akiknek alkalmuk nyílt találkozni vele,
azok örökre megõrizték magukban kedves mo-
solyát és természetét.

Nem csak magával, hanem munkatársaival
szemben is magasra helyezte a mércét. Mindig
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úttörõ szerepet vállalt az újdonságok bevezeté-
sében, szem elõtt tartva a vállalat érdekeit, a
szolgáltatás színvonalának folyamatos emelését,
korszerûsítését. Irányítása mellett a Richter Ge-
deon Rt. Mûszaki Könyvtára valóságos szellemi
központtá vált, szolgáltatásainak sokfélesége,
minõsége a társaságon belül komoly elismerést
hozott, és hosszú ideje példaértékû más vállalati
könyvtárak számára is.

Halálával nem csak a könyvtárát, hanem a
magyar könyvtáros társadalom egészét érte nagy
veszteség.

Requiescat in pace.
Wittinghoff Judit

Richter Gedeon Rt.
Mûszaki Könyvtár

In memoriam
Sándori Zsuzsanna

Halálával a tudás lámpásainak egyike vált hal-
vány, de örökké világító mécsessé. Hiányozni
fog nekünk, mint barát, mint szakember, mint
olyan kolléga, aki soha nem lankadó szorgalom-
mal szolgálta a tudományos információszolgál-
tatás ügyét.

Mint könyvtárvezetõ, mint egyetemi tanár min-
dent megtett azért, hogy kollégáival és az érdeklõ-
dõkkel megossza több évtizedes tapasztalatait, akár
elõadás, akár könyv formájában.

Tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Könyvtártudományi Tanszékén, ahol leendõ
könyvtárosok százai ismerkedhettek meg kedves
személyével, s tanulhatták meg tõle, hogy mennyi
szépséget rejt e száraznak vélt tudományág.

Útmutató cikkei, könyvrészletei és könyvei
jelentek meg a könyvtáros szakmáról, amelyek-
ben mindig szellemesen, példamutatóan szép
magyarsággal beszélt és írt:

Hosszúra nyúlt útibeszámoló a könyvtárveze-
tési ismeretek (b)irodalmából / Sándori Zsuzsan-

na [megjelent az OSZK gondozásában] . – Bp.:
OSZK, 1998. – 406 p.

Könyvtárak 50 éve az egészségügy szolgála-
tában : Jubileumi évkönyv :Gyógyszeripari szak-
könyvtárak fejezettel Sándori Zsuzsanna / szerk.
Freisinger Jenõ. – Bp.: MOKSZ, 1999. – 247 p.

Szakirodalmi tájékoztatás a Kõbányai Gyógy-
szerárugyárban (könyvfejezet):

A felhasználóképzés füzetei 6. / Sándori Zsu-
zsanna ; szerk. Csengõdy E. ; közr. az Országos
Mûszaki Információs Központ és Könyvtár. –
Budapest : OMIKK, 1986. – 27 p.

A Derwent szabadalmi adatbázis on-line ke-
resése (könyvfejezet)

Az on-line szakirodalmi információkeresés
kézikönyve / Sándori Zsuzsanna ;  szerk. Novák
T., Roboz P. ; közr. az Országos Mûszaki Infor-
mációs Központ és Könyvtár. – Budapest :
OMIKK, 1985. – (Tudományos-mûszaki infor-
máció szakkönyvtára ; 16. sz.)

1. köt. – 225 p.

Munkásságának mottója: a megfelelõ infor-
mációt a megfelelõ kézbe adni. Igen, ez a dol-
gunk, s ugye ez nem kevés, fõként azon a he-
lyen, ahol õ végezte mással nehezen pótolható
könyvtárosi, tudományos tájékoztató munkáját,
miközben könyveket írt a könyvtárvezetésrõl is,
összefoglalva a fellelhetõ irodalmat, hozzátéve
saját eredeti gondolatait, a jövõ könyvtárosai
számára szóló problémafelvetéseit. Személye volt
a példa arra, miként végezheti munkáját jól egy
vezetõ – hatékony személyes, emberséges kom-
munikációval – tisztelettudó önérvényesítéssel.

Zavarban vagyok, mert annyi minden lenne,
amit szeretnék megköszönni neki, és most a fáj-
dalomtól elszorul a torkom. Hosszú évekig dol-
goztunk együtt, de egyetlen pillanatra sem em-
lékszem, amikor ne az lett volna fontos számára,
hogy tapasztalatával, tudásával másokat segítsen
feladataik hatékonyabb megoldásában. Én sze-
mély szerint neki köszönhetem azt is, hogy vé-
leményezésre elküldött cikkeimet javította, új
ötletekkel gazdagította.

Fájdalommal tölt el a tudat, hogy nincs már
alkalmunk megbeszélni közös dolgainkat, és taná-
csait, javaslatait meghallgatva tervezni a jövõt.

Búcsúzom a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Könyvtári Fõosztálya, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Orvosi
Könyvtárak Szövetsége, minden könyvtáros és a
magam nevében.

Szerencsések vagyunk, hogy húsz évig – mint
a Richter Gedeon Rt. Mûszaki Könyvtárának
vezetõjével – együtt dolgozhattunk vele, élvez-
hettük kedves, szerény társaságát, és okulhattunk
hasznos gondolataiból. Emléke szívünkben örök-
ké élni fog.

Vasas Lívia


