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kreatív gondolkodás, a bármely feladat megol-
dásában újat teremtõ képesség, a józan ítélõké-
pesség, az elkötelezettség, a megalapozott, bátor
döntések, a következetesség, a felelõsségtudat,
az emberség s a bölcs derû.

A magam számára nagy megtiszteltetés, hogy
tanítványa lehettem az egyetemen, számtalan
emlékezetes élmény, megjegyzés, gesztus, ne-
kem szánt, személyre szóló mondat idézõdik fel
bennem vele kapcsolatban. Szakmai pályafutá-
som végén, ami fõként a könyvtárosok felsõfo-
kú képzéséhez kötõdik, visszatekintve azt látom,
hogy tudatosan vagy nem, de mindenképpen az
õ és munkatársai – akik többsége számára szin-
tén õ volt a meghatározó – példáját próbáltam
követni, persze több-kevesebb sikerrel. Egyér-
telmû számomra, hogy ez a mintakövetés jelen-
tette a legtöbb megpróbáltatást, a nehezebb utat,
de a belsõ harmóniát, az örömöt, az erkölcsi sikert
s a szakmai elismerést is. Köszönet érte.

Suppné Tarnay Györgyi

Irodalmi est az Országos
Idegennyelvû Könyvtárban

2006. december 12-én az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban, a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letével közös szervezésben került sor az „Alkotó
könyvtáros” sorozat keretében Szakács István iro-
dalmi estjére. Szakács István a BME Urbanisz-
tikai Tanszékének könyvtárosa, aki 2006-ban
elnyerte a legjobb elsõ kötetért járó Bródy Sán-
dor-díjat. Történtek dolgok címû regényérõl a kö-
tet szerkesztõje, Závada Pál Kossuth-díjas író és
Virág Bognár Ágota, az Országos Idegennyelvû
Könyvtár magyar nyelvi referense beszélgetett a
szerzõvel. Képünk az irodalmi esten készült.

Olvasni jó!

Ezzel a címmel a nyári szünet idõszakával kez-
dõdõen a téglási Városi Könyvtár és Közmûve-
lõdési Intézmény olvasónapló-pályázatot hirde-
tett alsó és felsõ tagozatos gyermekek számára.

A feladatokat négy magyar író: Békés Pál,
Csukás István, Lázár Ervin és Janikovszky Éva
életrajzából, írásaiból állítottuk össze, abból az
alkalomból, hogy idén ünnepeljük születésük
kerek évfordulóját. Az olvasónaplóval egyrészt
az õ irodalmi tevékenységük elõtt szerettünk
volna tisztelegni, másrészt pedig a gyerekeket a
könyvtár, illetve a katalógusok helyes használa-
tára tanítani, olvasásra ösztönözni.

A beérkezett számos helyes megfejtés igazol-
ta törekvéseinket, a részt vevõ gyerekek nagy
lelkesedéssel vetették bele magukat a feladatok
megoldásába, az ajánlott irodalom olvasásába.
Így ismerték meg és lett kedves olvasmányél-
mény az alsó tagozatosok számára Lázár Ervin
Berzsián és Dideki, illetve Békés Pál A kétbal-
kezes varázsló címû meseregénye, a felsõ tago-
zatosoknak pedig Janikovszky Éva Kire ütött ez
a gyerek? és Csukás István Keménykalap és
krumpliorr címû regénye.

A pályázat értékelésére, eredményhirdetésére
2006. november 8-án került sor a téglási Városi
Könyvtárban. A gyerekek író-olvasó találkozó
keretében személyesen is megismerhették ezen
alkotók egyikét, Békés Pál írót, mûfordítót. Felejt-
hetetlen, életre szóló élményben volt részünk,
amikor maga az író mesélt életének meghatározó
pillanatairól, az írásról, a történetek születésérõl.

A beszélgetést a nyertes pályázók díjazása, az
oklevelek és ajándékkönyvek átadása követte.

Reméljük, hogy az irodalmi vetélkedõben való
részvétel, illetve a Békés Pállal való találkozás
örök emlék, életre szóló élmény marad, ami arra
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biztat majd minden kis olvasót, hogy újabb és újabb,
hasonlóan szép történeteket vegyen kezébe.

Németi Katalin

Az Iskolai Könyvtárosok
Szekciójának alapítása

Énektanári végzettségem mellett 1964 és 1969
között Kovács Máté tanszékén, esti tagozaton
elvégeztem a könyvtár szakot. 1961-tõl kétéven-
ként, 19 alkalommal vettem részt Debrecenben
a Bartók Béla Nemzetközi Kórusfesztiválon. Való-
színûleg ez is hozzájárult, hogy évrõl évre egyre
jobban éreztem az igényes, önkéntes, a szakembe-
rek által alulról szervezett szakmai találkozások
hiányát a könyvtár szakos tanárok részére.

1971-ben, Károlyi Ágnes hívására, szívesen
kapcsolódtam be a Magyar Könyvtárosok Egye-
sületébe (MKE). Szerettem volna, ha a könyvtá-
rosok szervezetének lett volna egy tanári tagoza-
ta is, mint a történész, zenész, fizikus stb. társa-
ságoknak. Erre akkor nem nyílt lehetõség.

1973-ban létrejött azonban az Ifjúsági Könyv-
tárosok Szekciója a KMK (Katsányi Sándor), az
OPKM (Károlyi Ágnes), a közmûvelõdési könyv-
tárak ifjúsági felelõsei (köztük Balogh Mária),
pedagógiai intézetek könyvtári szakfelügyelõi
(Eger: Pásztor Emilné, Budapest: Ugrin Gá-

borné) és mások elõkészítõ munkája nyomán.
Remek szervezet volt! A vezetõség, melynek
elnöke Gyõri Erzsébet, titkára Károlyi Ágnes
volt, mindenkit szívesen fogadott. Személyeske-
désnek, törtetésnek nyoma sem volt – a szakmai
kérdésekkel eredményesen együtt foglalkozott
könyvtárigazgató és kezdõ könyvtáros, pesti és
vidéki, könyvtáros és tanár, férfi és nõ, idõsebb
és fiatal, nagy tudású könyvtári szakember és
alapfokú egyhetes tanfolyamot végzett, szorgal-
mas kezdõ. Sok közmûvelõdési és középiskolai
könyvtáros mellett rendezvényeikre meghívták a
katonákat, a szakkönyvtárosokat, a kutatókat.
Amikor a második választáskor (1976-ban) Balogh
Máriát választották meg elnöknek, Ugrin Gábornét
titkárnak, a vezetõség külön gondot fordított arra,
hogy a programokban szerepeljen mindenféle
könyvtárban dolgozó kolléga igénye szerinti téma.

Ismét felötlött bennem a sorozatos debreceni
karnagyi-szakmai együttlét. Végül az MKE sopro-
ni vándorgyûlésén felszólaltam: Miért nincs nyári
találkozójuk az iskolai könyvtárosoknak úgy, mint

a karnagyoknak Debrecenben, az énektanároknak
Gyõrben? Bizony egy kis zümmögés támadt a
nagyteremben. Több felõl hangzott: Mit akarok én
már megint az „enyimekkel”? A jövõt tekintve egy
nevezetes választ kaptam a sokunk által mélyen
tisztelt Szentmihályi János tanár úrtól: Nincs önál-
ló rendezvényük? Ennek oka egyedül az, hogy nincs
senki, aki kezdeményezze, kiküzdje az engedélye-
zést. Aki úgy megszervezze és végigsegítse az el-
sõt, hogy ne is lehessen nem folytatni. Ha csak
igényük van, de akaratuk és minden munkát fel-
vállaló szervezõik nincsenek, soha nem is lesz.

Eléggé bosszúsan még megszólaltam: Miért
kapjuk ezt a bírálatot? Hát ki tudná ezt elindítani
közülünk? S a tanár úr egy rövid válasszal zárta
le a témát: Ki kezdeményezzen? Ki szervezzen?
Nos, aki felveti az igényt. Például maga.

Bár Szentmihályi tanár úr sokszor beszélge-
tett velünk, hallgatókkal, soha nem alázott meg
senkit. Az ülés végén égõ arccal mentem oda
hozzá kérdezni, miért szólt így, segítség felaján-
lása helyett. Akkor megismételte szavait és hoz-
zátette, komolyan gondolta, hogy fogjak hozzá a
munkához. Ha lesz akaratom, kitartásom, majd
megjön a segítség is.

Megkaptam a segítséget. 1981-tõl kétévenként
szerveztem az Iskolai Könyvtárosok Nyári Aka-
démiáját. Hogy az elsõ öt, általam szervezett
akadémiának (1983, 1985, 1987, 1989, 1991)
miben látom a jelentõségét, errõl röviden írtam,
de talán a jövõ érdekében egyszer majd rászá-
nok néhány délutánt az elemzésükre. Jelenleg
azonban errõl csak azért szóltam, mert valami-
kor az elsõ akadémiák során érlelõdött tovább
az igény: kellene egy „saját” közösség, mely a
nyári akadémián elhangzottakat kipróbálja, to-
vábbgondolja, továbbítja, s amely munkájával
elõkészíti a következõ tartalmát.

Éreztem, hogy lépni kellene, de „meg voltam
elégedve” magammal. Úgy gondoltam, én a
vállamon viszem az akadémiákat, hozza létre az
a szervezetet, aki fontosnak véli és vezetni akar-
ja. Jöttek azonban a csendes megkeresések:
Márta, miért nem kezdeményezel? Én meg el
akartam bújni a feladat elõl. Azután jöttek az
ifjúsági szekcióban a titkári gondjaim: Nagy

Attila elnöksége idején egyre több helyet kapott
az olvasáskutatás (ami fontos volt), a közmûve-
lõdési könyvtárban dolgozók gondja (melyre
válaszolnia kellett a szervezetnek), mind többször
az iskolák általános témái szerepeltek a közoktatá-


