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megye jeles személyiségeinek az igazgatói elõ-
szóban beígért életrajzi lexikonát.

Bényei Miklós
(Bibliografia locala retrospectiva a

Judetului Mures = Maros megye retros-
pektív helyismereti könyvészete :
Autori, aparitii editoriale, referinte
locale, carti editate pânâ în anul
1944 = Szerzõk, kiadványok, helyi vo-
natkozások, 1944-ig megjelent könyvek
/ Fülöp Mária, Ferencz Klára. – 1-2.
– Târgu Mures = Marosvásárhely :
Biblioteca Judeteana Mures = Maros Me-
gyei Könyvtár, 2005. – 862 p. –
(Bibliografii Muresene, 7.)

20 év könyve
Azt írja a szerkesztõ (nyelvhelyességi és stilisztikai
szempontból nem egészen makulátlan) elõszavában:
„A 20 év könyve nem évkönyv és nem emlékkönyv.
... a Békés Megyei Könyvtár könyvtárosai írták, és
arról szól, hogy az 1985-ben megnyitott új, könyvtári
célra emelt épületben miként végezték a könyvtárosok
a munkájukat.” Azt tehát tudjuk, tartalmilag mi nem, s
ránézvést pedig azt is még, hogy nem hagyományos
könyvrõl, hanem tokba rejtett, kis példányszámban
másolt, CD hordozójú, pdf formátumba szerkesztett
munkáról van szó.

A „kötetet” Gellért Mária Egy zenei könyvtáros
elõremenekülési tervei és felkészülés a digitális jövõre
címû írása nyitja. Ennek egyik képaláírása akár mottó-
ja is lehetne a zenei részlegnek: Optimizmusunk határ-

talan, akárcsak a könyvtár teraszán a kavicsok között
kinõtt petúniáé.

Benkóné Tóth Edit az állománygyarapítás, a gyûj-
teményszervezés és az ODR kapcsolatáról írt. Sum-
mázata a területnek: „Örök feladatunk az értékgyûjtés
és az értékközvetítés.”

Toldi Klára a számítógépes állományfeltárás gyöt-
relmeit és szépségeit osztja meg velünk.

Araczki Magdolna az olvasótermi tájékoztatásnak
a megyei könyvtár elmúlt 20 évében tapasztalt válto-
zásairól ad képet.

Lonovics Lászlóné írását olvasva kilépünk a könyv-
tár épületébõl, s a Békés megyei könyvtárhálózati mun-
kával ismerkedhetünk, esztendõnként kiemelve a leg-
jellemzõbb hálózati eseményeket.

Békés megyében sok nemzetiség él, pl. a hazai szlo-
vákság 50%-a, a hazai románság 70%-a Békés megyei
illetõségû, Battonyán található a legnagyobb szerb kö-
zösség. Az anyanyelvi könyvtári ellátás mellett szá-
mos programot is szervez a könyvtár  a megyében élõ
nemzetiségeknek. Lonovics Lászlóné írásában a szlo-
vák báziskönyvtártól a nemzetiségi ellátórendszerig
ível a történet.

Gaika Olga azt mutatja be, miként törõdik a könyv-
tár érzék- és mozgásszervi fogyatékos olvasóival.

Diósné  Csontos Julianna  Olvas-lak! Olvas-lak?
címû írásában a gyerekkönyvtár húsz évébõl szemez-
get. Ehhez Lázár Ervin gondolatát hívja segítségül:
„Abban reménykedem, hogy a mostani gyerekek, fel-
nõvén létrehoznak egy, a mainál lakhatóbb, szeretet-
reméltóbb Magyarországot.  Munkámmal ahhoz a ke-
véske segítséghez szeretnék hozzájárulni, amit ehhez a
feladathoz a mai felnõtt társadalomtól kapnak.”

Tóthné Kóti Hajnalka kalauzolásával az általános
tájékoztató és kölcsönzõ osztály munkájába tekinthe-
tünk be.

Vakulya Nándor vállalkozott arra, hogy a megyei
könyvtár informatikai fejlõdésének állomásain végig-
vezesse az olvasókat.

Vizsnyiczai Márta azt a fejlõdést mutatja be, amely-
ben a vállalkozói információs szolgálatból európai in-
formációs pont lett.

Kocsiné Burkus Vénusz egy könyvtárhasználati fel-
mérést elemez.

A Békés Megyei Könyvtár aktív részese, helyszíne
a megye irodalmi életének, mégpedig a könyvtárak
sorában ritkán elõforduló részlege, az irodalmi osztály
révén. Ennek munkájáról Elek Tibor számol be.

A megyei könyvtár 1985 és 2004 között megjelent
kiadványainak, a könyvtárról 1985 és 2005 közötti pub-
likált írásoknak a jegyzéke, végül pedig az 1985 és
2005 közötti könyvtári kronológia kivonatos jegyzéke
zárja az összeállítást.

„Nem évkönyv, nem emlékkönyv”, ám értékes
összegzése az elsõ, erre a célra tervezett modern köz-
épület falai között zajló munkának.

Fejõs László
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