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emlékeiket, tanulmányt vagy bibliográfiát küld-
tek munkásságukról. Így jött létre az a doku-
mentumgyûjtemény, melynek alapján hárman
(Apai Béláné, Pásztor Emilné és Ugrin Gáborné)
egy-egy tanulmányt készítettünk, Bónis Márta,
társaságunk gazdálkodási felelõse gondos mun-
kával három táblázatot állított össze. Nem könyv-
tártörténet született, hanem olyan gyûjtemény,
melyre majd egyéb források mellett támaszkod-
hatnak a történetírók.

Könyvtárak
a sikeres

társadalomért…
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség  elnök-
sége június 14-én tartott bizottsági ülést a tago-
zatvezetõkkel együtt.

Az elnökség az Összefogás 2006. évi rendez-
vényének elõkészítésével foglalkozott, melyre
ebben az évben 2006. október 4. és 14. között
kerül sor. (A kiemelt régiós rendezvények témáit,
helyszíneit és tervezett idejét a Tudjon róla ro-
vatban szereplõ felhívásban olvashatják – a
szerk.)

A rendezvényhez központilag készül program-
füzet, plakát, valamint honlap, és terveink sze-
rint tévéreklám.

Mi volt annak a három évtizednek a lényege?
Ekkor tettük meg a sajátos magyar könyvtár-
pedagógia elsõ lépéseit! A könyvtár folyamatos
építése mellett egyre több helyen készített az is-
kola könyvtárosa a tantestület igényét figyelem-
be véve átfogó könyvtárhasználati programot
annyi évfolyam számára, amennyi az adott isko-
lában volt. A könyvtárhasználati ismereteket és
gyakorlatokat megtervezte, s az órákat a könyv-
tárban a tantárgyfelosztásban szereplõ kollégák-
kal közösen valósította meg. A tanítási idõn túl,
a nyitvatartási idõben egyénileg foglalkozott a
tanulókkal, tanácskozott a tanárokkal. A tapasz-
taltabbak közül késõbb sokan vállalták tudásuk
átadását munkaközösség vezetõjeként.

Az adatok gyûjtését befejeztük. 88 kolléga
nevét vettük fel a három táblázatba. Sajnos kö-
zülük már többen elhunytak. Javasoljuk, most
kutassák fel minél többen azokat, akik nem sze-
repelnek összesítésünkben, s közösen keressék
szakmánk gyökereit saját környezetükben. Az
önállóvá váló Könyvtárostanárok Egyesülete
megalakulásának huszadik évfordulójára, 2006-
ra minél többen küldjék el az utóbbi két évtized-
rõl (vagy ötven évrõl) véleményüket, emléküket
a KTE elnökének, Bondor Erikának.

Ugrin Gáborné
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A Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes
Szakmai Kollégiuma a projekt ellenõrzésére
monitoring rendszert hozott létre.

Az elnökség javasolta, hogy minél több
könyvtár legyen nyitva a Könyves Vasárnapon,
s a késõbbiekben is legyen ez a könyvtárak nap-
ja. A javaslatot az elnökség tagjai egyhangúlag
elfogadták.

Az elnökség egyetértett azzal, hogy az IKSZ
támogassa az EU Kommunikációs Fõosztály ál-
tal az EU információs pontok számára szerve-
zendõ kétnapos szakmai továbbképzést, mivel
150 tagkönyvtár a tagja.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség  el-
nöksége felkérte Szentirmai Zoltán  szentendrei
szobrászmûvészt az alapítandó Könyvtárügyért
elismerés elkészítésére.

-mi-


