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ra közben és után nyílt még alkalmunk vendég-
látóinkkal beszélgetni, akik között Pál Károly
polgármester úr mellett ott volt a bácsfeketehegyi
és a kishegyesi könyvtáros kolléganõ is.

A harmadik napon szabadkai programunk elõtt
kis kitérõt tettünk Palicsra, a népszerû fürdõhely-
re. Itt Szöllõsy Vágó László, a Vajdasági Magyar
Mûvelõdési Szövetség fõtitkára várta csoportun-
kat. Vezetésével megismerhettük a XVIII. szá-
zadban kialakult fürdõhely történetét, ahová a
szabadkaiak hétvégén – a Villányi László gyõri
költõ által versbe is foglalt – villamossal jártak
pihenni. (A villamos már nem jár Szabadkán,
palicsi megállójára azonban vethettünk még egy
pillantást.) Az üdülõhelyen számos híresség ta-
lált otthonra, köztük a költõ Tolnai Ottó is.

A Szabadkával való ismerkedést a Fõ téren álló
gyönyörû Városháza megtekintésével kezdtük. Az
1908 és 1912 között Komor Marcell és Jakab Dezsõ
tervei szerint megépített hatalmas épületet „a ma-
gyar szecesszió legérettebb alkotása” jelzõvel ille-
tik, mely több tekintetben a marosvásárhelyi Kul-
túrpalotát juttatta eszünkbe. Hogy a párhuzam aligha
véletlen, azt megerõsítette idegenvezetõnk, „elárul-
va”: ugyanezen két építész tervezte azt is. A Vá-
rosháza épületében, a Tanácsnokok Termében cso-
dálatos élményben volt részünk! Már önmagában
a 16 színes üvegablak – a magyar történelem ki-
magasló alakjaival, Árpád vezértõl Szent István
királyon keresztül a reformkor nagy politikusaiig
és I. Ferenc Józsefig – látványa maradandó emlék
számunkra, de ugyanígy az egész díszterem kiala-
kítása és berendezése, a székek támlájától a lámpá-
kig és az ajtók borításáig minden csodálatos fi-
nomsággal kidolgozva…

Sétánk végén a Svetozar Markovi  nevét vi-
selõ gimnáziumba mentünk. Itt tanult a város
jeles szülötte, Kosztolányi Dezsõ, akinek édes-
apja a gimnázium igazgatója volt. Az épületben
ma egy emlékszoba idézi az író alakját. Kalau-
zunk kedves meglepetésrõl is gondoskodott:
Szöllõsy Vágó úr felesége (aki egyébként kollé-
ganõnk, hiszen a szabadkai városi könyvtárból
vonult nyugalomba) részleteket adott elõ Kosz-
tolányi Dezsõ Magyar szonettek címû mûvébõl
– nagy átéléssel, mûvészien, eszünkbe juttatva
az utunk során szerzett több élményünket. Kosz-
tolányi Dezsõ Almási Gábor szobrászmûvész
által készített, az épület melletti parkban álló
szobra elõtt is tisztelegve indultunk tovább, fel-
fedezve még néhány épületet, köztük az ugyan-

csak jeles szabadkai születésû író, Csáth Géza
szülõházát – aki, mint köztudott, Kosztolányi
unokatestvére volt…

Talán rövid beszámolónk is bizonyítja, hogy
érdemes volt vállalkozni erre a szép látogatásra.
A programot záró beszélgetésben azonban arról
is szó esett, hogy mi mindent nem láthattunk az
idõ rövidsége miatt. A tanulság egyértelmû: el
kell mennünk máskor is, többször is arra a vi-
dékre, hogy megismerjük kulturális és mûvésze-
ti értékeit, valamint az ott élõket; köztük kollé-
gáinkat, akik nehéz körülmények között nagy
kitartással végzik napi munkájukat. Köszönet
nekik érte, és köszönet a szíves fogadtatásért, az
együtt töltött órák élményéért!

Horváth József–Szabó Imréné

Minõségmenedzsment
dióhéjban
Székelyudvarhelyen
2006. május 15. és 18. között került sor a
székelyudvarhelyi városi könyvtárban a Romá-
niai Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség szervezésé-
ben a Minõségmenedzsment dióhéjban címû tan-
folyamra. Az elõadók: Skaliczki Judit, Zalainé
Kovács Éva és Ramháb Mária.

A téma erdélyi viszonylatban meglehetõsen
újszerû, bár elméleti tájékozódás szintjén már
talalkoztunk vele. A program tömörre, sûrítettre
sikeredett, és ez érthetõ is, hiszen lényegében
három nap alatt teljesen körüljárták az elõadók a
témát, természetesen az alapok szintjén. A „ka-
tonás” fegyelem (kezdések pontos betartása)
amellett, hogy il-
lusztrálta az el-
m o n d o t t a k a t
(minden egyes
ember fegyelme-
zett hozzájárulá-
sával lehet a leg-
többet elérni),
arra is esélyt te-
remtett, hogy a
résztvevõk kérdé-
seinek megvála-
szolására is ma-
radjon idõ.
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Az egyik leg-
fontosabb követ-
keztetés talán az
lehetne, hogy a
minõségmenedzs-
ment megvalósítá-
sának elsõ feltéte-
le a szemléletvál-
tozás. Ezt minden
elõadó hangsú-
lyozta is. A vál-
tozások lehetõségként való megélése fel is
tételezi a hagyományos szemléletmód fel-
adását, módósítását, ezáltal pedig hajtóere-
je lehet az állandóan és gyorsan változó kö-
rülményekhez való alkalmazkodásnak. Sõt,
a gyakorlati oldalát tekintve a folyamatok-
nak, az elemzések, felmérések, a könyvtári
szolgáltatások értékelése és ezek alapján
stratégiai terv kidolgozása nem csak az egy-
re jobb alkalmazkodást teszi lehetõvé, ha-
nem megteremti az elõrelátás lehetõségét,
ami a meglévõ szolgáltatások javításának és
újak bevezetésének olyan feltétele, mely a
könyvtárak versenyképességét nagyban nö-
veli.

Egy másik sokat hangsúlyozott elem a kom-
munikáció. Ennek fontosságát a résztvevõk is
felismerték már a tanfolyam elõtt, de az általá-
nos vélemény az volt, hogy ez mindenütt kíván-
nivalót hagy maga után. Az elõadók szerint a
belsõ és a külsõ kommunikáció egyaránt fontos
a feladatok megvalósításában, ugyanakkor felté-
tele a jó munkalégkörnek. A humánerõforrás
területére vonatkozó elõadásból is érdekes, érté-
kes információk birtokába juthattunk; megismer-
hettük pl. a motiváció jelentõségét, a Maslow-
féle szükséglet-piramist stb.

A résztvevõk ismeretei bõvülhettek a pályá-
zatokra, projektmendzsmentre vonatkozóan is,
egészen gyakorlatias kérdések tekintetében is.

Természetesen nem sikerült mindent elmon-
danom, ami érdekes, illetve újdonság volt szá-
momra/számunkra, vagy egyszerûen csak más
megvilágításba került a tanfolyam által, de meg-
próbáltam kiemelni néhány, megragadó mozza-
natot az általam lényegbevágónak tartottakból.
Megjegyzendõnek tartom az elõadók profizmu-
sát is, külön kiemelve Ramháb Mária humoros,
magávalragadó elõadásmódját.

Dombi Helga

Hallgatnivaló olvasnivalók
Hangoskönyvek 2006-ban

(zárójelben az elõadó)

Arany János versei (Bálint András)
Bodor Ádám: Sinistra körzet (hangjáték)*
Csalog Zsolt: Parasztregény (Törõcsik Mari)*
Csaplár Vilmos: Az igazságos Kádár János (hangjáték)*
Dahl, Roald: Meghökkentõ mesék – Válogatás (Molnár
Piroska)
Doyle, Sir Arthur Conan: Sherlock Holmes különleges
esetei 2. (Szersén Gyula, Tahi Tóth László)
„Elmondom hát mindenkinek” - válogatott versek
(Mensáros László)**
Esterházy Péter: Harmonia Caelestis (Esterházy Péter)*
Fekete István: Vuk (Gyabronka József)
Indián népmesék: A bölcs Hiawatha (Nagy-Kálózy Eszter,
Für Anikó, Ráckevei Anna, Rátóti Zoltán, Rudolf Péter)
Konrád György: Elutazás és hazatérés (Konrád György)*
Mann, Thomas: Halál Velencében (Kulka János)
Máté evangéliuma (többen)**
Maupassant, Guy de: Ékszerek (Lukács Sándor)
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyõje (Benedek
Miklós)
Ottlik Géza: Hajnali háztetõk (hangjáték)*
Petõfi (Ferenczi György)
Polcz Alaine: Asszony a fronton (Polcz Alaine)*
Rejtõ Jenõ: Piszkos Fred a kapitány (Bodrogi Gyula)
Shakespeare, William: Szonettek (Mácsai Pál)
Sinka István: Fekete bojtár vallomásai (Koncz Gábor)*
Sütõ András: Naplójegyzetek (Sütõ András)*
Szabó Magda: Abigél (Piros Ildikó)
Szabó Magda: Sziget-kék (hangjáték)*
Szerb Antal: Szerelem a palackban (Lukács Sándor)
Szerelem – novellák (Máté Gábor)
Twain, Mark: Ádám és Éva naplója (Igló Éva, Rátóti
Zoltán)
Vámos Miklós: Hogy volt (Vámos Miklós)
Wass Albert: Kard és kasza I-II. (Lukácsy Katalin)
Wilde, Oscar: A boldog herceg (Németh Kristóf)
*A Magyar Rádió archív felvétele
** A Hungaroton archív felvétele

Forrás: HVG


