
Könyvtár egy-egy októberi napon szak-
mai kirándulásra hívta a megyében dol-
gozó kollégákat. Az idei, hetedik találko-
zó Miskolcon, a megyei könyvtár szüle-
tésnapi ünnepségén volt. Ekkor köszön-
tötték a nyugdíjba vonuló kollégákat, és
azokat, akik 35-40 éve szolgálják telepü-
lésükön az olvasókat. Elismerõ oklevelet
kapott több évtizedes szakmai munkájá-
ért: Bukta Imréné (Egressy Béni Városi
Könyvtár, Kazincbarcika); Fûrész Ist-
vánné (Városi Könyvtár, Mezõkeresztes);
Mitróné Kádár Éva (Községi és Iskolai
Könyvtár, Krasznokvajda); Czinke Ilona
(Ózdi Mûvelõdési Intézmények Városi
Könyvtár); Siposné Bodnár Mária (Váro-
si Kulturális Központ és Könyvtár, Sze-
rencs); Tapa András (A Mûvelõdés Háza
és Könyvtára, Sárospatak); Burkusné
Széphalmi Imola (Petõfi Sándor Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár, Abaújszántó);
Radeczki Zsuzsa (Városi Könyvtár és In-
formációs Központ, Miskolc). Nyugdíjba
vonult kollégák: Cifrák Jánosné (Mûve-
lõdési Központ, Könyvtár és Szek-
rényessy Árpád Múzeum, Edelény); 
Gulyás Jánosné (Városi Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, Encs); Kecsmárné
Csipi Gizella (Derkovits Kulturális Köz-
pont Hamvas Béla Városi Könyvtár,
Tiszaújváros); Mácsay Istvánné (II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Mis-
kolc). ■
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Braille-(zene)kultúra 
a XXI. században, avagy 
a pontírású kotta jövõje 

2010 októberében a fehér bot napja alkal-
mából 300 braille-kottát ajándékozott a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyûjte-
ménynek a Vakok és Gyengénlátók Szövet-
sége azzal a céllal, hogy elérhetõvé tegye
ezeket a mûveket a zenét tanuló látássérült
használók számára. 

A zenei gyûjtemény egyik fõ célkitûzé-
se az esélyegyenlõség megteremtése, ezért
is tartja fontosnak, hogy a korábbi partner-
séget megerõsítve megrendezze a Braille-
(zene)kultúra a XXI. században, avagy a
pontírású kotta jövõje címû kerekasztal be-
szélgetést. A beszélgetés résztvevõi olyan
látássérült zenészek és zenepedagógusok,
akik tapasztalattal rendelkeznek és ezt meg-
osztva egymással új ötletekkel gazdagíthat-
ják a látássérült gyermekek zenei nevelését.
A rendezvényt a résztvevõk mûsorszámai
tették színesebbé, õk Braille-kottából ké-
szültek fel. 

A beszélgetés résztvevõi voltak: Né-
meth Tamás, Farkas Mátyás és Magyar
Csaba zongoratanárok, Szilágyi Roland és
Csányi Márton, a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem zongora szakos hallgatói,
Márkus Norbert zongoramûvész, továbbá
Hoffmann Rita és Flamich Mária, a Vakok
Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája
tanárai.

Bemutatták Németh Tamásné Berta
Edina A Braille-kottáról hat pontban címû
segédanyagát. A kézirat hiánypótló munka
Magyarországon. Az olvasó bepillantást
nyer a titokzatos Braille-kotta rejtelmeibe,
rövid áttekintést kap értelmezéséhez, tanu-
lásához, használatához. A könyvbõl megis-
merjük a pontírású kotta hangjegyeit és a
kotta különösen logikus rendszerét. 

Az érdeklõdõk kézbe vehették az okta-
tásban használt Braille-kottákat. A progra-
mot a zenepedagógusok és növendékeik
koncertje zárta. ■


