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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


