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zi szervezetrõl szólt, a kisfüzetrõl, az ismeret-
terjesztõ túrákról. Elõadás hangzott el a szer-
zõi jogokról, az alternatív vitarendezésrõl, a
kisebbségi jogokról, a diszkriminációról, az
ENSZ és a tagállamok viszonyáról, a világ-
szervezetben történt változásokról, a kormány-
zat és az emberi jogok kérdéseirõl.

Rokonszenves a dolog, fanyalgás és óvatos-
kodás helyett minél többször kell szóba hozni az
ezzel foglalkozókat, a segítõket, s ahogy azt Pári
Zsolt ügyvezetõ mondta, az oktatásban nem a
versenyen van a lényeg, hanem a munkán, azon,
hogyan lehet az erõket egyesíteni, mindazokra
számítani, akik valóban segíteni akarnak. A prog-
ram reális, megvalósítható, derûlátásra alkalmat
adó. Az új idõk iramában felnövõ nemzedékek-
nek az iskolában az élet egyszeregyét is tanítani
kellene, az alapvetõ emberi jogokat. A dolog ter-
mészetesen ott kezdõdik: mindegyikünk szabad-
nak született, mindegyikünknek lehetnek saját
gondolatai és elképzelései…

A rendezvényen Nagy Anikó, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete fõtitkára és Joó Jó-

zsef, a gyõri Galgóczi Erzsébet Városi Könyv-
tár munkatársa képviselte a könyvtáros-társa-
dalmat.

J. J.

Gyermekkönyvek ünnepén

Öröm a könyvtárban

1802. április 2-án született Hans Christian An-
dersen, a nagy dán meseköltõ. Több mint két-
száz év eltelte után is csodálatos élményt jelent
kicsiknek és nagyoknak egyaránt meséinek va-
rázslatos világa.

Tiszteletére és rá
emlékezve születés-
napján 1967 óta a
gyermekkönyveket
ünnepli a világ. A
svájci Nemzetközi
Gyermekkönyvek Ta-
nácsa indította útjára
ezt a szép és hasznos
hagyományt.

Ehhez az ünnephez kapcsolódva a mohácsi
Mohácsi Jenõ Városi Könyvtár Kedvenc Ander-

sen-mesém címmel rajzpályázatot hirdetett óvo-
dások és kisiskolások részére. Hiszen a mesék-

hez a gyerekek értenek legjobban! Örömmel
mondhatom, hogy a mozgósítás remekül sike-
rült. Három óvodából negyven rajz érkezett. A
város általános iskolái közül háromból, és öt
vidéki iskolából, a sombereki, majsi, duna-
szekcsõi, véméndi és nagynyárádi általános is-
kolából 135 munkával pályáztak a gyerekek.
Nagyon sok mesét jelenítettek meg sokféle, vál-
tozatos technikával, nehéz munka elé állítva a
zsûri tagjait.

Március 31-én délelõtt, ünnepélyes keretek
között történt az eredményhirdetés és a pálya-
mûvekbõl rendezett kiállítás megnyitója a könyv-
tár gyermekrészlegében. A részt vevõ büszke
hozzátartozók elõtt nagy örömmel vették át a
díjakat és jutalmakat a mosolygó szemû kis
„mûvészek”.

A Nemzetközi Gyermekkönyvnap alkalmából

Alice Csodaországban címmel Szegedi Katalin
illusztrátor alkotásaiból nyílt kiállítás

a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár

Központi Könyvtárában

az IBBY Magyar Szekciója

és a General Press Kiadó közremûködésével.

(Lásd Tudjon róla! rovatunkban!)
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 Reméljük, sikerült középpontba állítanunk ezt
a színes fantáziavilágot, mely képes ünneppé
varázsolni a hétköznapokat. Mi mindig azon
fáradozunk, hogy minél több ilyen ünnep legyen
kis olvasóink életében. Szeretnénk, ha minden
szülõ és gyermek meggyõzõdésévé válna, hogy
a mesék, a könyvek és az olvasás nagymérték-
ben segíti a jellem és a személyiség fejlõdését,
szolgálja a szókincs, a kifejezõképesség és a
fantázia gazdagodását. Ezek a tulajdonságok
pedig fontosak a sikeres élethez!

Mécs Imréné

Levelek

Az igazi levél nem más, mint a betûsorok által
a távolból kézfogásra nyújtott jobb. Szerkesztõ-
ség és olvasótábora nem lehet meg ilyen kézfo-
gások, kézmeleg levélbeli kapcsolatok nélkül.
Mivel az itt mellékelt levél és a hozzá tartozó
írás egyfajta életérzést fejez ki, és a búcsú han-
gulatán túl egy egész, népes, most elmenõ könyv-
táros-generáció munkájának, elért teljesítménye-
inek tükre is, közlését szívesen javaslom. Törté-
neti adatait egy-két helyen szögletes zárójelek
közötti kiegészítésekkel teljesebbé tettem. A
szerzõvel minden bizonnyal találkoztam a Deb-
receni Városi Könyvtárban és talán különféle
szakmai összejöveteleken is, de munkásságát kö-
zelebbrõl nem ismerem. Könyvtártörténeti for-
rásaimból annyit tudok róla, hogy 1969-ben
kezdte a könyvtárosságot, tehát csaknem négy
évtizedes szolgálat hitelesíti sorait! Fáradozását-
fáradozásukat elõre is köszöni:

Gerõ Gyula

Tisztelt Gerõ Gyula úr! Kertészné Kati un-
szolására keresem meg önt ezzel az általam írt
visszaemlékezéssel, amit a magunk mögött ha-
gyott évek iránti nosztalgia hívott papírra. Ugyan-
is a Debreceni Városi Könyvtár 15 könyvtárosa
ment nyugdíjba az elmúlt két évben csendben,
házi ünnepség keretében egymástól búcsúzva.
Sokunknak elsõ és egyetlen munkahelye volt a
könyvtár. Ezzel a pár sorral kívántam egyfajta
nyomatékot adni annak a – számunkra fontos –
ténynek, hogy voltunk és a magunk szerény
módján tudtunk adni és hagyni is valamit az
utánunk következõknek abból, amit a szakmá-
nak nevezünk, illetve hiszünk. Tisztelettel:

Kiss Anna

„Elbocsátó, szép üzenet”

Ady verscímét vettem kölcsön ahhoz a né-
hány gondolathoz, amit most szeretnék közread-
ni. Az apropója: nyugdíjba ment a Debreceni
Városi Könyvtár ún. nagy generációja (önzõ
módon magam is közéjük számítom).

Ez a tény önmagában nem nagy dolog, ré-
szint mert az élet rendje, részint, mert nap mint
nap történik hasonló.

A motivációt visszaemlékezésemhez két do-
log adta: 90 éve, 1917-ben alapították a Debre-
ceni Közmûvelõdési Könyvtárat, amely 1928-
ban a Déri Múzeumban kapott helyet. A másik:
tavaly volt a könyvtár háború utáni [pontosabban:
a megyei könyvtárba olvasztás 1952–1960-as kor-
szaka utáni] újraélesztésének 45. évfordulója.

Az elsõ szakasz nagy, feltétlenül említést
érdemlõ nevei: Ecsedi István könyvtár- és mú-
zeumigazgató, Árvay Anna, Boldogfalvi (Bobák)

Anna, Gulyás Sarolta könyvtárosok. [És az 1940-
es évtized végének-fordulójának könyvtárveze-
tõje, Versényi Ida, a késõbbi színházi rendezõ, a
Tanú c. film titkárnõ-szereplõje.]

A második szakasz igazgatói 2006-ig: Sz.

Szabó László, Kertész Gyuláné, Elekes Sándorné,
Mesterházyné Baranyai Margit, Kiss Istvánné.

Ennek a második szakasznak volt a kezdettõl
munkása és tanúja a „nagy generáció”. Mai
információgazdag és multimédiás világunkban
hihetetlennek és anakronisztikusnak tûnik a nem
is olyan régmúlt: a 20 négyzetméteres, komfort
nélküli kis könyvtárak üzlethelyiségekben, a
város különbözõ pontjain. A kézben cipelt, bi-
ciklin tolt új könyvek, hogy mihamarabb az ol-
vasókhoz jussanak. A 48 órás munkahét, szom-
bati és vasárnapi nyitva tartással. A 14 napos
évi szabadság. A tanyavilág letéti könyvtárai és
népmûvelési körzetei a városi könyvtár égisze
alatt. A klubkönyvtárak, amelyek a fiatalok tar-
talmas idõtöltését voltak hivatva szolgálni. Kö-
zös fenntartású könyvtárak iskolákban, mûvelõ-
dési házakban. gyermekfoglalkozások, tanórák a
könyvtárakban.

Az ünnepi könyvhét, a költészet napja, a
magyar nyelv hete városi szintû megrendezése,
kiállítások, író-olvasó találkozók, munkásmûve-
lõdési programok, Debrecen város havi mûvelõ-
dési programjának közreadása, filmek készítése
a virágkarneválról, Debrecen híres tudósairól,
mûvészeirõl, a felszámolandó városrészekrõl.


