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csúzkodhatunk. Hogy aztán végleg hûségesek
maradjunk.” (Könyvtári Levelezõ/lap 1993/8. sz.)

Miért írom e sorokat? Egy szál virág helyett
küldöm a pályájukat befejezõ kollégáimnak.
Azoknak, akiktõl szakmánk és munkahelyük nem
köszönt el tisztelettel, pedig életük két-három,
esetenként négy évtizedét könyvtárostanári hi-
vatásuk szerint élték meg, nem tekintve az évti-
zedekig elmaradt szakmai-anyagi-emberi meg-
becsülést. Köszöntöm az Erzsikéket, Gyöngyit,
Esztereket, Marikát, Magdit és azokat az utá-
nunk jövõket, akik könyvtári eszközökkel vég-
zik értékes pedagógiai munkájukat a gyerekek,
fiatalok, pedagógusok, hazánk érdekeit szolgál-
va, nyugdíjba menetelükig.

Ugrin Gáborné

ny. könyvtárostanár

Könyvtárosok napja

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár hagyománya-
ihoz híven az idén is megrendezte a könyvtáro-
sok napját 2005. október 12-én, szerdán 10 órai
kezdettel. Ezen a napon valamennyi könyvtárunk
bezárt, ezzel biztosítva, hogy munkatársainknak
lehetõségük legyen részt venni a programon.

Az eseményen azon kollégák, akik folyamato-
san magas színvonalon látták el feladataikat, elis-
merésben részesültek. Így Pro Bibliotheca Civica
kitüntetést kapott Béniné Virág Mária, az informa-
tikai osztály vezetõje és Szatmári Istvánné, a XII.
kerület, Ugocsa utcai könyvtár vezetõje.

Ha az OSZK hív, hát
persze, hogy ott leszünk!

Középiskolai könyvtárostanárok idei, elsõ mû-
helybeszélgetésére hívott minket a szakma ne-
vében Hock Zsuzsanna könyvtárpedagógiai szak-
értõ, a könyvtárostanárokat mindig segítõ, nél-
külözhetetlen fonott kosarából fontos újságokat,
újdonságokat elõvarázsló szószólónk. Na de
ennyien? Ilyen sokan? Jó, húszan vagy harmin-
can el fognak jönni, de nyolcvanan?!

Igen, ilyen sokan! Hát ki az, aki a tanév ele-
jén nem éhes minden információra? Nem örül a
találkozásnak, egyébként csak szakmai fórumo-
kon, versenyeken látott kedves barátainak?

A kezdés jól sikerült. A helyet is méltónak
találtuk. Kíváncsian hallgattuk a Könyvtári Inté-
zet (a negyvenéves Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ utódja) bemutatkozását. Mun-
katársai (Bartos Éva igazgató, Hegyközi Ilona,
Hölgyesi Györgyi, Fehér Miklós, Hangodi Ág-

nes) tájékoztattak az intézetben folyó munkáról,
biztatva minket a használatra.

A honlap bemutatásával (http://www.ki.
oszk.hu) teljes képet kaptunk sokrétû tevékeny-
ségükrõl. Izgalmas lesz böngészni a fölös-
példányjegyzék alapján a nálunk vagy máshol
feleslegessé váló, de másoknak még hasznos
könyvek között. Biztatást kaptunk, hogy men-
jünk bele Manciba is – ahogy fõiskolánk tanárai
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is emlegették –, s így szûkös anyagi keretünk
sem szab határt a magyar és nemzetközi cikkek-
ben (MANCI!) való tallózásnak.

Válogathatunk továbbképzési lehetõségek
között is. Könyvtáros asszisztensképzés, Könyv-
tárosok mentálhigiénéje I-II. Ez utóbbi saját lel-
ki egészségünk megóvására tesz kísérletet, hogy
kellõ önismeret birtokában sikerüljön megõrizni
harmonikus személyiségünket. Köszönjük a fel-
ajánlott segítséget, biztató szavakat.

Szünet után kisebb csoportokat alkotva a két-
szintû érettségi könyvtárpedagógiai tapasztalata-
inak összegzésére gyûltünk össze. Beszámoltunk
egymásnak arról az izgalomról, ahogyan druk-
koltunk diákunknak, hogy bárcsak kihúzná a jól
megbeszélt könyvtári tételek valamelyikét. És
néhánynak sikerült! Irigyeltük érte.

Mert végre sikerült megfelelõ rangot adni a
könyvtárismereti tudásnak is. Igaz, hogy még
vitázunk azon, ki kérdez, ki osztályoz (azon nem,
hogy ki készít fel), de már látszik, hogy infor-
matikusok és könyvtárosok csak együtt érhetnek
el eredményt.

Az új tanév elõkészítése elõtt rövid, de lelkes
beszámolót hallottunk fiatal kolléganõnktõl,
Horváth Viktóriától a nyári szakmai napok egyi-
kérõl, az MKE Vándorgyûlésérõl. A hetvenéves
Magyar Könyvtárosok Egyesülete húsz év után
újra Gödöllõn tartotta vándorgyûlését, Hivatása
könyvtáros címmel. Igen, ezt tudjuk és akarjuk
vállalni. Erre törekszünk.

A Bod Péter könyvtárhasználati verseny té-
mája: 1956 a mûvelõdéstörténeten keresztül.
Fájlaljuk, hogy a fiatalabb korosztály részére
nincs lehetõség országos versenyre, de örülünk,
hogy Budapesten lesz mód a tehetséggondozás-
ra az 5–6. osztályosok számára is. Nem hagy-
hatjuk ennek a még mindent befogadni vágyó
kis csapatnak a lelkesedését feladatok nélkül, így
a fõváros szervez nekik versenyt Budapest flórá-
ja és faunája címmel.

Az idõ gyorsan telt. Lett volna még megbe-
szélnivaló bõven, de a férfi kollégáknak tett ígé-
retet – tudniillik, hogy lesz aznap alkalmuk az
otthoni ingvasalás rejtelmeiben elmerülni – nem
szép dolog megszegni. A kolléganõket is várta
még tömérdek tennivaló.

Köszönjük a meghívást, legközelebb is me-
gyünk!

E. Harsas Éva

könyvtárostanár

Duna-parti
nagy könyv part-y

Rendkívül sikeres nagy könyves rendezvényt
szervezett szeptember 24-én a váci Duna-parton
nyolc könyvtár, jelesen a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Dél-pesti Régiójának hat intézménye
– a ferencvárosi, a lõrinci, a kispesti, az erzsébe-
ti, a csepeli és a soroksári könyvtár –, valamint
a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és
a váci Katona Lajos Városi Könyvtár.

Irodalmi utazások és kalandos programok sora
várta a Nagy Könyv Part-y rendezvényének ven-
dégeit a csodálatos váci Duna-parton, amelyen az
alkalomhoz illõen gyönyörû napsütéses õszi meleg
fogadta a több ezer résztvevõt. A szervezõk min-
den korosztályra gondoltak, a legkisebbektõl az idõ-
sekig. Játszóházak s a regények világát megidézõ
kézmûves foglalkozások várták a gyermekeket, míg
a mûvekhez kapcsolódó könyvbemutatók, kvízjá-
tékok a nagyobbaknak kínáltak szórakozási lehetõ-
ségeket. A Zenepavilon környékén felállított tizen-
két sátorban neves személyiségek ajánlották a TOP
12 regényeit, gondosan megtervezett könyvbemu-
tatókon kalauzolva végig a közönséget a mûvek
epizódjain. A könyvbemutatók helyszínéül szolgá-
ló sátrak remek díszletekkel és a mûvek atmoszfé-
ráját megidézõ kellékekkel keltették fel képzele-
tünkben a regények sajátos világát, letûnt korok
hangulatát. Így a Jókai Mór Aranyember címû
könyvét bemutató sátorban rózsalugast állítottunk
fel, vörös félholdas búzás zsákban kincshalmaz volt
látható egy bõgõshajó modell mellett, melyet a
zebegényi Hajózástörténeti Múzeumból kértünk
kölcsön.

Budapestrõl, a Lánchíd lábától indult több mint
háromszáz fõnyi utassal a fedélzetén a „Nagy
Könyv Hajó”, rajta a budapesti könyvtárak olvasó-
ival. Az utazás belépõjegyéül egy nyakba való
kendõ szolgált. Már az induláskor megkezdõdtek a
programok a konferenciahajó két szintjén, vetélke-
dõkkel gyerekeknek és felnõtteknek. Ezután Mándli

Gyula váci könyvtárigazgató a Dunakanyar törté-
netét, szépségeit és érdekességeit mutatta be, elõ-
adását digitális fényképek kivetítésével illusztrál-
va. A horányi kikötõben szállt fel a hajóra a duna-
keszi városi küldöttség, valamint a további mûsort
adó diákcsapat, akik énekeltek, táncoltak, és a ki-
csik nagy örömére rövid színjátékkal felidézték Mi-
cimackó alakját. A váci hajóállomáson Bóth Já-


