Napló
A fél világ
Vácra készül(t)
Egy reggel a fenti mondattal kezdõdõ levelet
találtam postaládámban. Valóban, így utólag már
megerõsíthetem, a fél világ, legalábbis a Pest
megyei könyvtárosoknak majdnem a fele Vác
bûvöletében élt 2007. június 13-án. Ekkor került
sor ugyanis a Pest megyei könyvtárosok immár
hagyományosnak mondható könyvtárosnapjára.
Több szempontból is meleg fogadtatásban volt
része a váci Katona Lajos Városi Könyvtárban
annak a 152 Pest megyei könyvtárosnak, aki
fáradságot, idõt nem sajnálva rászánta magát,
hogy ez alkalommal immár tizedszer, a többiek látásának, hallásának szentelje idejét. Mándli Gyula
és munkatársai figyelmes házigazdának bizonyultak. Sok mosollyal,
saját készítésû, finom süteményekkel fogadták az érkezõket.
A köszöntõk elhangzása és a
könyvtár épületének megtekintése
után kollégáink a Városi Zeneiskola nagytermében szakmai elõadásokat hallgattak meg könyvtáraink
nemzetközi kapcsolatainak tényeirõl és lehetõségeirõl. Az elõadók
Bazsóné Megyes Klára, az érdi
Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatónõje s egyben az MKE Pest
Megyei Szervezetének elnöke, valamint Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatója voltak. Mindkét elõadás arra
kívánta ráirányítani a figyelmünket,
hogy a nemzetközi kapcsolatok kialakítása nem kíván csodát a könyvtárosoktól. Hiszen talán el sem jutott a tudatunkig, hogy például a
testvér településeken is van könyvtár, mellyel természetes módon kapcsolatot teremthetnénk, kooperálhatnánk. Úgy az érdi, mint a váci
Városi Könyvtár ilyen irányú lépé-

sei, az azokból kivirágzott és gyümölcsözõ kapcsolatok jó például szolgálhatnak mindannyiunknak, hogy bátran merjünk belevágni hasonló feladatokba. Erre az elõttünk álló kihívások is ösztönzõleg hatnak. Az európai uniós forrásokhoz való
hozzájutás ugyanis egyre inkább a több tagállambeli intézmények összefogásával született projektek révén lesz lehetséges.
Az elõadások végeztével került sor az idei
TÉKA-díjak átadására. E 2004-ben alapított díjjal szervezetünk azokat a kollegáinkat tiszteli
meg, akik 25 esztendeje dolgoznak Pest megye
könyvtárügyéért. Ez alkalommal hatan vehették
át e kitüntetést.
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A városnézés kezdetén Philip Frigyes fõépítész és Kiss Bernadett régész avatott be minket
Vác múltjának rejtelmeibe, a fõtéri rekonstrukciót meghatározó szempontokba. A „Memento
Mori” Kriptamúzeum, illetve a Váci Egyházmegyei Gyûjtemény Báthory Miklós váci püspök
(1474–1506) élete és kora címû kiállításának
megtekintése után a Kõkapu vendéglõben, Ambrus János és csapata jóvoltából, egy kellemes
hangulatban elfogyasztott, finom ebéddel zárult
az esemény, mely sokunkban tovább erõsítette a
tudatot, hogy Pest megye (s benne Vác) csodákkal teli világ, melyben még könyvtárosnak lenni
is érdemes.
Köszönet érte mindazoknak, akik ezt lehetõvé tették számunkra: a Tourinform Irodának,
amely többféle váci idegenforgalmi kiadványt
ajándékozott; Floch Istvánnénak, a Floch Cukrászat vezetõjének; Farkas Pálnak, a Bartók Béla
Zeneiskola igazgatójának; végül, ám elsõsorban,
a váci Katona Lajos Városi Könyvtár valamennyi
munkatársának.
Gerber György

Továbbképzés
a partnerség jegyében
a mûvészetek
és az irodalom városában
„Még a Magyar Tengeren is túl…” címmel tartottak továbbképzést Balatonfüreden, a jelen
épületbe költözésének huszadik évfordulóját
ünneplõ Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete közös szervezésében.
A folyó év június 5-én tartott, egynapos képzés záró programja volt a 78. ünnepi könyvhét
rendezvénysorozatának és a VI. országos gyermekkönyvnapoknak.
A könyvtárban rendezett konferenciára gyermek- és iskolai könyvtárosok kaptak meghívót
Veszprém megyébõl, hogy megismerkedhessenek azokkal a hagyományokkal és új tendenciákkal, melyeket reményünk szerint be tudnak
majd építeni a mindennapi munkájukba. Könyvtárunkban a múlt év tavaszán háromnapos mûvészetterápiás továbbképzést szerveztünk hazai
és határon túli gyermekkönyvtárosok számára.
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A 235 ezres látogatói számmal megdõlt a Múzeumok
Éjszakája rendezvénysorozat tavalyi 200 ezres látogatói csúcsa. Számos könyvtárban is nyitva tartottak június 23. éjszakáján. Darvas Tóth Péter klogjáról:

Az elõzõ évhez hasonlóan, hagyományteremtõ
szándékkal kívántuk folytatni most is a tavaly
megkezdett munkát. Mindezt azzal is kifejezésre
próbáltuk juttatni, hogy könyvtárunkba már többször meghívott elõadóinkat (Bartos Éva, Lázár
Péter) ismét fölkértük, hogy jöjjenek el újra.
Ugyanakkor új elõadókat (Kucska Zsuzsa, Fenyõ D. György) is megszólítottunk, akik szintén
szívesen tettek eleget a meghívásnak.
Továbbképzésünket Cserép László, a balatonfüredi Mûvelõdési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztály vezetõje nyitotta meg. Nemcsak
az olvasás nélkülözhetetlen voltáról beszélt, hanem a minõségi olvasás szerepét is hangsúlyozta, külön kiemelve a könyvtárosok felelõsségét.
Az elsõ elõadást a házigazdák nevében Madaras Judit gyermekkönyvtáros tartotta. Az „Itt
a kezem, nem disznóláb!” címû, prezentációval
egybekötött elõadás révén a résztvevõk betekintést nyerhettek a balatonfüredi gyermekkönyvtárban 2004 és 2007 között zajlott társadalmi
integrációs kísérletbe, mely sajátos nevelési igényû és ép gyermekek bevonásával valósult meg
hazai, illetve határon túli keretek között a mese
és a mûvészetterápiák segítségével.

