
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. március • 15

Felhívás szerzõinkhez
A Könyvtári Levelezõ/lap elsõ számától kezdve számító-
gépes tördeléssel készül. Az elmúlt 15 év alatt szerzõink
is fokozatosan átálltak a számítógépes szövegszerkesztés-
re. Mindez jelentõsen megkönnyíti, meggyorsítja a lap
nyomdai elõkészítését, aminek a tartalmi frissességben lát-
juk a hasznát. Köszönet érte!

A szövegszerkesztés titkait ma már szinte mindenki
ismeri valamilyen szinten, s ezt kamatoztatni is szeretné.
Mi mégis azt kérjük szerzõinktõl,  legfeljebb a szöveg
közbeni kiemelésre (kurziválásra) legyen gondjuk, s ne
töltsenek feleslegesen idõt a megformázással, ezzel ugyan-
is rendre felesleges szóközök, tabulátorjelek kerülnek bele,
amit utólag külön munkával kell eltávolítani.

Másik kérésünk a fotókra vonatkozik. Ezeket gyakran
a szövegbe ágyazva küldik, s onnan (természetesen) ki
kell emelni õket a lap tördelésekor. E folyamat során
nagyon sokat romlik a minõsége, színszegény lesz, ami a
kép foltosságához vezet és nemigen javítható. Kérjük tehát,
hogy a képeket mellékelve postázzák számunkra, s csak
a képaláírás legyen benne a szövegben.
Segítségüket és megértésüket köszönjük. – A szerk.

Köszöntjük a 80 éves
Gerõ Gyulát

Szerkesztõje volt a Könyvtárosnak, alapító fõszer-
kesztõje az új szaksajtó-mûfajt teremtõ Könyvtári
Levelezõ/lapnak, türelmes, gondos gyûjtõje, ápo-
lója a könyvtári kronológiának, mintát kínált a
könyvtártörténet-íráshoz a Könyvtár a megyehá-

zán címmel két éve megjelent, naplófeljegyzései
nyomán írt visszaemlékezéseivel, s a szolid lét-
számú hajdani minisztériumi könyvtári osztály-
nak adott szakmai tanácsai révén a könyvtárpoli-
tikának is formálója volt. Kíméletlen, de követke-
zetes lektor, ezt mindenki tudja róla, aki dolgo-
zott vele. Megfejthetetlen rejtélye munkásságának,
miként, mégis számos könyvtár, köztük megyei is,
köszönheti létrejöttét, megépülését Gerõ Gyulának.

Régóta élvezhetné a nyugdíjasság pihentetõ
éveit hûvösvölgyi otthonában vagy mogyoródi
„dácsájában”, mégis mindennap munkahelyi író-
asztalánál találjuk a hajdani Új Könyvek szer-
kesztõségének falai között. Igaz, délben jön, de
vele zárják az intézetet a nemzeti könyvtárban
este kilenckor. Kedves Gyula! Éltessen az Isten
sokáig, mindannyiunk örömére! (F. L.)


