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lapot kapott Pregitzer Fruzsinától, s az elsõ három
helyezettnek különbözõ hangot adó, csörgõ-zörgõ
békafigurákat adott át Hegedûs D. Géza, aki vala-
mennyi résztvevõt megjutalmazta egy óriási breke-
géssel, amivel elnyerte a közönség különdíját.

A környezetvédelmi világnapot és a könyv-
hetet összekapcsoló Békakoncert végén útrava-
lót is adtunk a vendégeknek; egy régi inka köz-
mondás bölcs életvitelre vonatkozó útmutatását:
A béka nem issza fel a tavat, amiben él.

Nem lenne teljes a beszámoló, ha nem idéz-
nénk az est vendégkönyvébõl.

Az elõadást a Kölcsey TV teljes egészében
felvette, abból szerkesztett mûsort készített, s jú-
nius 17-én este, fõ mûsoridõben levetítette. Ha
valaki ízelítõt szeretne kapni a mûsorból, ennek
egy rövidített változatát szívesen elküldjük. El-
érhetõségünk: vraukone@mzsk.nyirbone.hu

 Vraukó Tamásné

A könyvtárak szükséges
voltáról
Zárás elõtt öt perccel (a macerás olvasók ilyen-
kor szoktak feltûnni) olvasó telefonál. Az egész
várost bejárta, az egész napot a könyvtárakban
töltötte, rohant ide és oda, és telefonált, és ro-
hant újból, és már csak bennünk van minden
végsõ reménye.

A nyomozás során a Liszt Ferenc téri gyerek-
könyvtárba is telefonált, itt talált egy virágok lo-
csolásának szándékával betérõ könyvtárost, aki el
nem ítélhetõ módon felvette a telefont. A megadott
paraméterek alapján – mert az olvasó se könyvcí-
met, se szerzõt nem tudott – közelebb kerültek a
rejtély megoldásához. Szerintem õ csak Kucska Zsu-
zsa lehetett, aki a szabadsága alatt is tájékoztat. Az
õ információi szerint nálunk megvan a KÖNYV,
aminek a címlapján egy ûrhajó és gyerekek van-
nak mûanyag flakonokból készítve. Lázas kotorá-
szás agytekervényeim és tizenötéves gyerekkönyv-
táros múltam emlékei között, és beugrott. Egy régi
könyv, amit relikviaként õrzünk raktárunk mélyén,
van vagy harmincéves, de azért... Fantasztikus tár-

gyakkal teli, amik csakis mûanyag flakonok fel-
használásával készültek. Brrrr... Eszembe jutottak
leányom ez idõbeli technika órái, amikor egyebek
közt rózsaszín bipes flakonból készített szélmalmot.
Ennek végeredményét napokig hordozta kötéssel
az ujján, meg sebészettel a hátunk mögött.

Bár a fellelt könyv borítóján semmi ûrhajó,
mert már könyvtári kötésben volt, de félreérthe-
tetlenül ez volt az. A hölggyel madarat lehetett
volna fogatni, és õ azonnal a szelek szárnyán
rohan érte. Hiába mondtam, hogy bezártunk, in-
dulunk haza és majd holnap, neki csak ma – így
ottmaradtunk, és telefonon navigáltuk a városon
keresztül. Egy óra múlva meg is érkezett! Bevá-
gódott, és közölte kifulladva, hogy majdnem el-
gázolta az 50-es villamos! Jaj!

Mint kincset tartotta kezében, és végignézhet-
tük vele az összes mûanyag kütyüt. A fodrász-
szalon különösen tetszett. Mint kiderült, õ ipar-
mûvész, és ilyen tárgyakat szeretne tervezni. És
képzeljük, hogy az egyik flakonból készített szék-
be pont belefér a Barbie baba. De õ olyan köny-
vet is látott, amiben a fodrászszalonban az idõs
nénik is benn ülnek, mert ez egy sorozat. Itt már
kezdtük feladni. Mondtuk, kész, itt nénik nélküli
szalon van és pont.

Megható búcsút vettünk az olvasótól, és ha
ezentúl bármelyik játékboltban egy WU 2 sam-
ponos flakonban csücsülõ Barbie babát láttok,
az a FSZEK Lõrinci Nagykönyvtárának érdeme!
Ez az eset rávilágított a Gutenberg galaxis érvé-
nyességére, mert mindezt interneten keresztül?!

Budavári Klára

Szakmai nap
Hajdúdorogon

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár háló-
zatszervezési-módszertani osztálya a Hajdú-Bi-
har Megyei Európai Információs Pont támogatá-
sával 2006. június 26-án szakmai napot szervezett
a városi könyvtárak vezetõinek az európai uniós
elvárásokhoz igazodó könyvtári rendszerrõl.

A téma nemcsak ígéretes volt, valóban tartal-
mas, hasznos információkat nyújtó programokat
rejtett, melyek során az elõadók korábban, más
könyvtárakban már kipróbált, megtapasztalt ered-
ményeket, pozitív vagy negatív tanulságokat
osztottak meg a hallgatósággal.
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Vendéglátónk az olvasó- és elõadóteremmel,
galériával rendkívül korszerûen, esztétikusan ki-
bõvített hajdúdorogi Mészáros Károly Városi
Könyvtár volt, mely a felújítás eredményeként
kultúrához, mûvészetekhez méltó, ideális hely-
színt biztosító intézménnyé vált.

A konferenciát a megyei könyvtár igazgatója,
Eszenyiné Borbély Mária nyitotta meg, aki üd-
vözölte a rendezvény résztvevõit és megköszön-
te  vendéglátóinknak a szakmai nap sikeressége
érdekében végzett munkájukat, fáradozásukat.

A könyvtár korszerûsítésének kezdeteirõl,
folyamatáról, megvalósításáról, valamint Hajdú-
dorog lendületes fejlõdésérõl hallhattunk Kujbus
Mihály polgármester köszöntõjében, majd Ga-
lamb Györgyné, a könyvtár igazgatója beszélt a
felújítást sürgetõ, kitartó próbálkozásokról, ne-
hézségekrõl, sikerekrõl, megvalósításról, jelen-
legi tervekrõl.

 Béres Lili, a Europe Direct vezetõje azokról
a korlátlan információszerzési lehetõségekrõl,
országhatárokat is átívelõ szolgáltatásokról tájé-
koztatott, melyeket cégük bárki, így a könyvtá-
rak számára is ellenszolgáltatás nélkül biztosít.

Szalai Gáborné, a gyõri Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár osztályvezetõje, valamint Kiss
Lászlóné, a Derecske Város Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár vezetõje a manapság oly aktu-
ális kistérségi együttmûködés lehetõségeirõl,
nehézségeirõl beszélt.

 Fótos Imréné, a balmazújvárosi Lengyel
Menyhért Városi Könyvtár igazgatója a mozgó-
könyvtári feladatellátás gyakorlati tapasztalatai-
ról számolt be.

A konferencia kiváló lehetõség volt arra, hogy
ismét meglássuk: minden könyvtárnak különbö-
zõ feltételei, lehetõségei, eszközei, fenntartói
vannak, s e különbözõségekbõl építkezhetünk,
megoszthatjuk szakmai tapasztalatainkat, sikere-
inket, nehézségeinket.

S miközben gyûjtöttük az információkat,
hallgattuk az elõadásokat, ki-kitekintettünk a
körülöttünk lévõ, meleg hangulatot árasztó fa-
lakra, a modern polcokra, a kényelmes székekre,
asztalokra, a puha szõnyegekre, az ízléses füg-
gönyökre. Ezt a meghittséget nemcsak az egyedi
tervezésû, új berendezés, a friss festékszag és a
tisztaság illata sugározta, kellett ehhez az érzés-
hez valami más is. Kellettek a hajdúdorogi
könyvtárosok, akik szeretettel, kedvességgel vár-
ták vendégeiket és osztották meg velünk az õket

ért örömöt: XXI. századi könyvtárhoz illõ kör-
nyezetben fogadhatják látogatóikat.

Mi pedig õszintén örülünk velük, gratulálunk
ehhez az óriási eredményhez és köszönünk min-
dent! Nemcsak a meleg fogadtatást, a figyelmes
vendéglátást, az elõadások utáni ebédet, a városné-
zést és az útravalóul kapott ajándékot, de legin-
kább a megerõsítést, hogy érdemes lelkesedni,
akarni.

Németi Katalin,
a téglási Városi Könyvtár vezetõje

Érték és hagyomány
a közgáz könyvtárában

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Közpon-
ti Könyvtára június 14-én negyedik alkalommal
adott otthont a Magyar Közgazdasági Klasszi-
kusok címû sorozat két új kötete – Berzeviczy
Gergely: A közgazdaságról (szerkesztette Horváth
László) és Heller Farkas: Etikai tudomány-e a
közgazdaságtan (szerkesztette Madarász Aladár)
– kiállítással és filmvetítéssel egybekötött be-
mutatójának.


