
A József  Attila Megyei Könyvtár 2011-ben alapította meg a A díj kapcsán faggattam Pannikát múltról, jelenről, jövőről.
Megyei Könyvtárért díjat. Az elismerést minden évben 
azoknak adományozzuk, akik jelentős mértékben elősegí- ź Mióta vagy a megyei könyvtár munkatársa?
tették intézményünk tevékenységének szélesítését, szakmai ź 1969. július 15-én (vagy 16-án?) jöttem a megyei 
színvonalának emelését; hozzájárultak könyvtárunk társa- könyvtárba dolgozni. Ennek volt némi előzménye. 
dalmi és tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztésé- Abban az időben a nagyobb könyvtárak jelezték az 
hez, vagyis akik az intézmény életében kimagasló tevékeny- ELTE könyvtári tanszékének az igényeiket. Többek 
séget fejtettek ki, és jelentős szolgálatot tettek. között a József  Attila Megyei Könyvtár is kért végzős 
A Megyei Könyvtárért díjat 2012-ben kolléganőnk, hallgatót. A szüleim akkor Lébényben laktak, nagyné-
Takács Anna vehette át. ném a közelben, Bajon élt, Tatabánya éppen középen 

volt Budapest és Lébény között, ráadásul a TBSC – 
Takács Anna, vagy - ahogy magunk között szólítjuk – Grosics Gyula miatt – volt a második vidéki csapa-
Pannika neve ismerősen cseng nemcsak városi, hanem tom… A könyvtári gyakorlatomat a Külügyminiszté-
megyei szakmai körökben is, hiszen „módszertanosként”, rium könyvtárában töltöttem, az utolsó évemben végig 
a könyvtári statisztika megyei feldolgozójaként, valamint a dolgoztunk ott szabadidőnkben a barátnőmmel. Az ak-
Téka Téma és a megyei könyvtár évkönyveinek felelős kori könyvtárigazgató azt megelőzően a minisztérium 
szerkesztőjeként hosszú éveken át rendszeres munkakap- könyvtári osztályán dolgozott, jól ismerte a tatabányai 
csolatot ápolt a könyvtárosokkal a legkisebb községi könyvtárat. Befolyásolta a döntésemet, hogy pont 
könyvtáraktól kezdve a városi könyvtárakig. Tatabányát válasszam. Sőt, fel is készített belőle, meg 
Én magam olyan kolléganőt ismertem meg Benne, aki soha Horváth Gézából. (Azóta gyanítom, hogy őt meg 
nem fukarkodott szaktudása, tapasztalatai átadásában, „belőlem” készítették fel. Ezt már sose fogom meg-
akihez szorongás nélkül fordulhattam tanácsért, mert nem tudni, persze.) A húsvéti szünetben eljöttem bemutat-
kellett attól tartanom, hogy elutasít, vagy „zöldfülűnek” kozni, és megbeszéltük, hogy az államvizsga után egy 
tart. A neki odaítélt szakmai díjnak egy emberként örültünk rövid pihenő után jövök. Hát így kerültem egy általam 
munkatársaimmal, de talán még ennél is nagyobb alig ismert városba, Tatabányára. 
elismerésben részesítette őt egy anonim olvasó, aki a 24 ź Milyen munkakörökben dolgoztál itt?
Órában gratulációja mellett így jellemezte Pannikát „… ź Gyakorlatilag minden könyvtári munkakörben dolgoz-

1 tam. Nyilvántartóként, azaz kölcsönző könyvtárosként máig megőrizte nagy tudása mellett végtelen segítőkészségét.”  Kell 
kezdtem. Kb. egy év után nyelv- és irodalomtudományi ennél nagyobb elismerés egy könyvtárosnak?
szaktájékoztató lettem. Enyém volt a sport is… Közben 
jött Győri László költő, szintén magyar-könyvtár 
szakot végzett kolléga, és a módszertanon meg meg-
ürült a hely. No meg valami „demokratikus puccsal”
(ez elég hosszú történet maga is, a „hivatalos” jelöltet 
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ź megyei könyvtárban sem volt teljes a támogatottsága, visszahívja az első munkahelye, 1999-ben, akkor ott, 
én voltam a teljesen semleges, ismeretlen kolléga, akit illetve itt a helyem. (Mellesleg izgatott a számítógépes 
valamiért a végén megválasztottak) szakszervezeti titkár tájékoztatás és kölcsönzés is.) Egy addig számomra 
is lettem, és kézenfekvő volt, hogy módszertanos ismeretlen kolléga azt mondta, úgy tértem vissza, mintha 
legyek. Csalétekül még azt az ígéretet is kaptam, hogy a nem is lett volna a 15 év kihagyás. Kis túlzással azóta 
Komárom Megyei Könyvtáros szerkesztésében, írásá- egyfolytában „lubickolok” a boldogságban, persze, ez a 
ban részt vehetek. Aztán úgy öt év után a társadalom- mindennapok gyűrődésében nem mindig látható. Ja, és 
tudományi tájékoztatót kellett pótolni, miközben a tájékoztatóként jöttem vissza. Előtte kicsit álmodoztam 
módszertanos volt az a munkakör, amit a leendő új arról, hogy mi mindent szeretnék csinálni. Két dologra 
kolléga testére szabtak… Szóval, újra tájékoztató vágytam a tájékoztatás mellett: hogy szer-keszthessem a 
könyvtáros lettem. Ez már azért is jó volt, mert – noha Téka Témát, és átvehessem a statisztikát. Az első 
szerettem a módszertant, és bírtam azt a gyűrődést is, munkanapon ott volt a Téka Téma az asztalo-mon, 
hogy reggel még nem mindig tudtam, mikor érek haza Schmidt Jóska alig várta, hogy átadhassa, és még aznap 
este, ráadásul az sem volt mindig biztos, hogy mit fogok közölték azt is, hogy a statisztika összegzése is a 
csinálni a következő órában, azért én elsősorban az munkámhoz fog tartozni. A PR részleg első vezetője is 
olvasók miatt lettem könyvtáros. Valójában ennek a én voltam. 2000-től minden évkönyv szerkesztésében is 
munkakörnek köszönhetem azt a 15 éves kitérőt is, részt vettem. És pár éve – négyórás tájékoztatóként -
amikor nem itt dolgoztam. Ja, és közben voltam pár évig tényleg azt csinálom, amit a legjobban szeretek. 
csoportvezető, meg kell mondanom, nem voltam a ź Ha végiggondolod az itt töltött időszakot, mire 
csoportvezetők gyöngye. emlékszel vissza a legszívesebben?
Mellesleg az a 15 év sem volt teljesen haszontalan. Előz- ź Nem tudom. Nem tudok egy kiemelkedő pontot 
ménye az volt, hogy társadalomtudományi tájékoztató- kiválasztani. Utólag valóban örömmel tölt el, hogy 
ként meg kellett vizsgálnom a vezetők tájékoztatási szo- mindig azt tettem-tehettem, amire a könyvtárnak a 
kásait. (Az 1980-as évkönyvben olvasható az eredmény.) leginkább szüksége volt. Hogy hasznosnak érezhettem 
Az utóvizsgálat során találkoztam a városi pártbizottság magam. Azt a pillanatot sem felejtem el, amikor a 
akkori első titkárával. Hogy azért fogadott-e többszöri Szocialista Kultúráért kitüntetést kaptam. Ma már alig 
megkeresés után, mert már kiszemeltek munkatársként, tudják, ez olyan középkategóriás kitüntetés volt, amit – 
vagy a beszélgetés során ismerte fel, hogy érdemes nálunk legalábbis – diplomás könyvtárosok, ha jól 
alkalmazni, nem tudom. De egy hét bőgés-tépelődés végezték a munkájukat, általában tíz éves munkaviszony 
után igent mondtam. És nem is bántam meg, bár ezt ma után megkaphattak. Én kilenc év után kaptam. A kitün-
nem illik mondani. Kultúrával is foglalkozhattam, más tetés átvétele után visszajöttem a könyvtárba (jól tet-
szemszögből láttam, más összefüggéseket is figyelembe tem), az igazgató konyakkal várt és azt mondta, meg-
kellett venni a munkához. És megismerhettem – azóta is érdemelted.
ezt igénylem, és most úgy érzem, itt is megvalósul – Valójában én mindig mindennek tudtam örülni. Ha elé-
olyan munkatársi gárdát, ahol a hátam védve volt, és a gedetten ment el egy olvasó, ha az időszaki kiállításomat 
bírálat, kritika értem, a munkahely megbecsüléséért érdeklődéssel megnézte valaki, ha sikeres volt egy ren-
szólt, soha nem ellenem. Onnan a városi könyvtárba dezvény, ha a többieknek sikerült valami jól. Örültem, 
mentem, ott is voltam tíz évet, és folytattam a munkát amikor bővíthettük a szolgáltatásokat. Amikor bővült a 
egy olyan fiókkönyvtárban, ahol viszonylag önálló könyvtár. 
lehettem, és a munkaidő minden percét az olvasókkal ź Mennyiben változott a könyvtár és a könyvtáros 
tölthettem. szakma azóta, amióta kezdő könyvtárosként el-
Aztán – már 54 éves voltam, amikor Monostori Imre kezdted a munkát?
igazgató visszahívott. Kicsit gondolkodtam, de úgy ź Kis túlzással – nem is hasonlít a maira. Eszméletlen 
döntöttem, hogy ha valakit ennyi idős korában sokat kínlódtunk pl. a katalogizálással, én „pont, pont, 
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ź vesszőcskének hívtam”, ma a központozást megoldja a nagyon jól lett kitalálva, és napjainkban is működő-
gép. A szakozás izgalmas, érdekes munka volt – képes, a magam részéről nélkülözhetetlennek tartom.
napjainkban a központi feldolgozás szinte teljesen A megyei könyvtár egyik legfontosabb funkciója a hely-
kiváltja. Ráadásul többnyire tárgyszavakkal dolgozunk. ismeret gyűjtése, a helytörténet gondozása. Ezt nem 
A tájékoztatáshoz nélkülözhetetlen volt a szakkataló- lehet „feljebb” tolni, már csak a lokálpatriotizmus erősí-
gus, az ETO forgatása. Amikor egy témához kerestünk tése miatt sem. És lejjebb sem, mert részben nincs meg-
irodalmat, a nemzeti bibliográfia, a folyóirat- felelő szakembergárda, anyagi forrás, de értelmetlen is.
repertórium füzeteit böngésztük, meg a szakbibliog- És, bár napjainkban ez nem mindenhol divat, szükség 
ráfiákat. Amikor idejöttem, színcsíkos kölcsönzés volt, van a sokszor lenézett, kicsit mellőzött módszertani 
naponta leszámoltuk a könyvkártyák alapján a napi köl- tevékenységre. A községi könyvtárosoknak szüksége 
csönzést, (negyedévente egy hónapban szakonként is) van (még inkább lenne, ha tudnák, hogy egyáltalán van 
aztán a tasakokat beraktuk a megfelelő helyre. Ha rossz hová fordulni) tanácsadásra, szakmai segítségre.
számhoz tettük, néha órákig kellett keresgélni. Már a Ez csak viszonylagos közelségből, személyes kapcsola-
napi forgalomszámláló és az elfelejtett forgódob is tokkal oldható meg. És még az olvasóknak is kell egy 
óriási újítás volt. megfelelően felszerelt, nagyobb könyvtár, ahová azért 
Naponta meg kellett nézni az előjegyzéseket (így is el lehet jutni viszonylag emberi idő alatt. A számítógép 
előfordult, hogy „meghosszabbodott” az előjegyzett sok mindent könnyebbé tesz, néhány dolgot meg is old, 
könyv). A könyvtárközi kölcsönzést befolyásolta a pos- de mindent nem. És a megoldásban (persze, mi sem 
ta, no meg a bürokrácia, csak rajtunk keresztül lehetett tudunk mindent) a könyvtáros tapasztalata, tudása ma is 
kérni. És meghatározott könyvtárból kérhettük, ami nélkülözhetetlen. 
nálunk nem volt. Ha megvolt a könyv az állományunk- ź Milyen tanáccsal vérteznél fel egy most induló kol-
ban, és ki volt kölcsönözve, várnunk kellett, amíg légát?
visszajön. Volt, működött, de lassú volt, és – a ź Szeresse az embereket. Az olvasókat is persze, akkor is, 
vizsgákhoz szükséges könyveknél – szinte kilátástalan. ha néha nyűgösek, meg nem tudják pontosan, mit is 
Mára szinte nincs korlát, ha nem is minden gond nélkül, szeretnének, amikor nem mindig könnyű segíteni. Néha 
de a világ legnagyobb könyvtáraiban is böngészhetünk. még a lelküket is ápolni kell, ez persze már nem 
(Mi még nem igazán tudtuk használni a nyelvtudást, munkaköri kötelesség, de legalább reményt kell adni, 
magam el is felejtettem, amit tanultam, ma viszont hogy a gondjaik megoldhatók. És nem szabad különb-
időnként hiányzik, és örülök, hogy az ifjabb generáció séget tenni. Akinek Courths-Mahler, vagy Agatha 
már magabiztosabb e téren.) A tudakozólapot, mint Christie kell, az neki pont olyan fontos valamiért, mint a 
olyat el is lehet felejteni, megmutatom az olvasónak az doktori disszertációt írónak az EBSCO. Ez nálam még a 
adatbázisok használatát, és rábízom a többit. A gépi Külügyminisztérium öröksége, ott tanultam meg, hogy 
kölcsönzésnek is számtalan előnye van, és nemcsak az, az ifjú gyakornok pont olyan fontos, mint a miniszter. 
hogy a mechanikus munkákat kiváltja. Mondhatnám – És persze vállvetve dolgozzanak. Egymásért is. 
az csak „melléktermék”. A gépek szinte mindent meg- (Szeretni sem árt egymást, de becsülni mindenképpen 
változtattak. Ugyanakkor el is butítottak kicsit; ha kell egymás munkáját.) Mert ha valaki hibázik, nyűgös, 
valamiért nem működnek, szinte tehetetlenek vagyunk. udvariatlan, nem Gipsz Jakab volt az, hanem a megyei 
Persze, azért ma is előfordul, hogy a lexikonhoz kell könyvtár dolgozója. Szerintem a többi már tudás meg 
nyúlni, de mert ez egyre ritkábban történik, a használata tapasztalat dolga. Csak merjenek kérdezni. És az idő-
is nehézkesebbé vált. sebb kollégák meg ne mulasszák el a tapasztalatok, 

ź Mi a véleményed a könyvtárak, s így a megyei fogások átadását. Azt aztán mindenki bővítheti, alakít-
könyvtár jövőjével kapcsolatban? hatja, javíthatja.

ź Nem mindig látszik rajtam, de van bennem egy adag 
konzervativizmus. Szerintem ez a könyvtári rendszer 
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ź Ha visszamennénk az időben, újra a könyvtárosi bantartanak”, és merek segítséget kérni, ha elakadok 
hivatást választanád? valamiben. Titkom csak egy van. Nagyon szeretem, 

ź Igen. A könyvtárosságot tényleg nekem találták ki. amit csinálok, és próbálom a magam szintjén elfogad-
Egyesek szerint tanárnak sem lettem volna rossz, de azt hatóan tenni. És talán még valami: még a Kodály téren 
mondtam: ha valamiben bizonytalan vagyok, amíg elju- tanultam, ahol a jó tájékoztató segédkönyvtár mellett 
tok a katalógusig, eszembe jut, hol kezdjem. Ma, a egy betűrendes, meg egy szakrendi raktári katalógus 
számítógépek világában kevesebb az idő a gondolko- volt a segédeszközöm, meg kb. húszezer könyv, hogy 
dásra, de azért a legtöbb olvasó elfogadja, ha más oldal- némi találékonysággal, no meg kedvességgel, mosollyal, 
ról is próbálok keresni. segítőkészséggel sok nehézséget át lehet hidalni.

ź Az évek múlásával a szakmai tudás és tapasztalat ź Még azt áruld el, hogyan tudtad megőrizni a 
gyara-podása mellett az elfásulás is erőt vehet a humorodat és az emberek iránti nyitottságodat? 
kollégákon. Te mégis megőrizted a szakmai ź Anyukámnak fantasztikus humorérzéke volt. Lele-
érdeklődésedet, friss ötleteid, hozzászólásaid ményben felül is múlt, az is előfordult, hogy ő a TV mű-
vannak az aktuális problémák megoldására, sorújságából oldott meg problémát. Sokáig dolgozott a 
naprakész információkkal rendelkezel az országos Bányász Körzeti Könyvtárban nyugdíjasként. (Azt 
könyvtárügyekkel kapcsolatban. Mi a titkod? megelőzően szakmunkás volt a Cardo bútorgyárban.) 

ź Ez sajnos már nem igaz. A szakfolyóiratokkal el vagyok Segítőkészsége, humanizmusa felejthetetlen. Apukám 
maradva, főleg a Katalistből tájékozódom, meg a hír- meg kitartásban, precizitásban volt felülmúlhatatlan. 
portálokat böngészem. Arra is figyelek, hogy a tájékoz- Ha ők tanulhattak volna, jobbak lettek volna nálam. De 
tatásban felhasználható oldalakat tudjam használni. azért talán valamit örököltem tőlük. 
Ami nagyon ritkán kell, az persze nehézkesebben megy. Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
Az izgalmas olvasói kérdések bizonyos szinten „kar-
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