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Nagy Edit, az alkotó könyvtáros

Ősz a Farkas-tónál, Árnyas út, 
Komp a Dunán, Mesevilág – csak 
n é h á n y  c í m  N a g y  E d i t 
különböző technikával készült 
alkotásai közül, amelyeket az 
O r s z á g o s  I d e g e n n y e l v ű 
Könyvtár átriumában október 
25-éig megcsodálhattunk. A 
tatabányai József  Attila Megyei 
és Városi Könyvtár munkatársa 
nem első ízben mutatkozott be 
közönség és kollégák előtt, de 
talán most először kerültek 
művei olyan közegbe és térbe, 

amelybe tökéletesen illeszkednek. A légies, felfelé törő 
nyitott átriumban ízlésesen és szellősen elhelyezett 
pasztell csendéletek, meseszerű tollrajzok és 
fantáziaképek, az akvarell tájképek sajátos és 
bensőséges hangulatot teremtettek az elmélyülésre: 
egy csöpp szigetét a szépségnek, lélekig hatoló 
érintettséget.
A szeptember 26-án nyílt kiállítás szervesen illeszkedik 
az MKE Alkotó könyvtáros címen indított 
rendezvény-sorozatába. A gödöllői vándorgyűlés 
(2005) adott először lehetőséget arra, hogy a művészi 
vénával megáldott könyvtárosok erről az oldalukról is 
bemutatkozhassanak. Az egyszeri alkalomnak gondolt 
pályázat és kiállítás azonban folytatást kívánt. 2006-tól 
az MKE és - a jelenleg is kiállítóhelyet kínáló - OIK 
közös szervezésében indult útjára az Alkotó 
könyvtáros sorozat. Művészeti ágtól függetlenül 
(festészet, illusztráció, fotó, zene stb.) és bármilyen 
formában (kiállítás, tárlat, koncert, irodalmi 
rendezvény) rendszeres bemutatkozási lehetőséget 
kínál azzal a nem titkolt céllal, hogy a könyvtárosi 
életpályát vonzóbbá tegye, valamint erősítse annak 
társadalmi el ismertségét.  Mender Tiborné 

főigazgató asszony köszöntője után Fehér Miklós, az 
MKE főtitkára elmondta, hogy immár nyolcadik 
alkalommal kerül sor egy tehetséges kolléga 
bemutatkozására. A kis herceget és Móra kis 
bicebócáját megidézve, Dsida Jenő szavaival arra kért, 
pihenjünk meg csendesen e csodálatos ajándék 
mellett, amit Edittől kaptunk és lássunk, érezzünk, 
éljük át tisztán, amit nyújt.
Horváth Péter festőművész, Edit tanára és 
alkotótársa az amatőr művészet jelen-tőségére hívta 
fel a figyelmet: szembefordulás az érthetetlen, öncélú 
magamutogatással, a tájképfestészet túlélési esélye.  
Nagy Edit többnyire tájképeket fest.  A pasztell és a 
tollrajzok érezhetően kiforrottak, az akrilfestészettel 
most ismerkedik. A Bányász Képzőművész Kör 
(Tatabánya) foglalkozásain, a művésztelepeken 
megszerzett gyakorlatnak köszönhetően érett és 
kifinomult képeket készít. A művészet iránti alázat és 
szeretet, az alkotásvágy, az alkotótársak példája és 
kritikája hajtja az új technikák felé. Ahogy a 
munkájából adódóan fontosnak érzi a szöveg és a kép 
egységét, az író és a rajzoló egy egységet alkot, ő maga 
a látvány és a hangulat egységét szeretné érzékeltetni.  
Mindannyian egyetérthetünk Horváth Péterrel abban, 
hogy boldogabb és teljesebb az élete annak, aki talál 
magának ilyen elfoglaltságot, ebből építkezhet a lelke. 
Mint mondta: „Lehet és érdemes a bennünk rejlő képességeket 
kibontani. Az élethez a művészetre is szükségünk van, csak ezt 
nem tanították nekünk. Érző lények, emberek vagyunk”. 
Azt hiszem, nem csak Tatabányán örültünk Edit 
sikerének. Büszkék vagyunk rá, hogy november 4-től 
december 31-ig a Miskolci Egyetem Könyvtár, 
Levéltár, Múzeum Olvasótermében lesz látható ez a 
k i á l l í t á s .  F o t ó k  a z  e s e m é n y r ő l : 
www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/67
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„Civilkedtünk”

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 
évek óta igyekszik kihasználni azokat az alkalmakat, 
amikor – nem titkoltan támogatás reményében – 
megszólíthatja a civileket. Ez év áprilisában már volt 
erre lehetőség, amikor A Vértes Agorája megnyitotta 
kapuit – a civil szervezeteknek is teret adva a 
bemutatkozáshoz. 

Most ismét felhívhattuk magunkra a figyelmet. 2013. 
szeptember 21-én Tatabánya-Dózsakertben ren-
deztek családi napot a város lakóinak. Szép, napos, de 
hideg és szeles időben szólítgattuk a járókelőket a 
Sétáló utcában. A szokásosnál most mintha keve-
sebben mozdultak volna ki otthonról, de az is lehet, 
hogy csak a késő délutáni programokat találták 
érdekesebbnek – amit viszont sátor híján mi egy 
gyorsan levonuló eső miatt nem vártunk meg. A 
népzenei bemutatók, óvodások 
műsora, kórus zsivaja közepette 
főként kisgyermekes szülőkkel és 
nagy-szülőkkel tudtunk beszélgetni 
a modellbolt mellett. Egy nagy 
nyuszinak öltözött kislány csábította 
oda őket – ő biztosan nem fázott. A 
„standolók” is meglátogatták 
egymást, és akadt egy-két járókelő, aki nem futott el 
szórólapot szorongató kezünk láttán. Persze mindig 
vannak, akik a legkülönfélébb módokon igyekeznek 
hárítani: kikerülnek, elfordulnak, élénk beszélgetésbe 
kezdenek partnerükkel stb., ahogy – valljuk be 
őszintén – mi magunk is sokszor cselekszünk, ha meg 
akar-nak állítani bennünket. A nyitó kérdés:  - Jár-e 
könyvtárba? – sokszor válaszolatlanul lebegett a 
levegőben. 

De aztán jött valaki, aki örült a tájékoztatásnak, szintén 
örült az országos könyvtári hét program-jainak, és 
érdeklődött szolgáltatásokról, díjakról, csak épp az 
egyesületre terelt szó hallatán veszítette el lelkesedését. 

Bonyolult dolog ez! Hogy lehet ügyesen meg-
fogalmazni,  érdeklődést ébreszteni,  a munkánkról és 
erről az önkéntességről beszélni úgy, hogy segítőkre, 
támogatókra találjunk? Még mindig keressük hozzá a 
hangot és a szavakat. Talán kevés a lelkesedés, a 
feladatvállalás, ha alapvetően szerényen szólalunk 
meg? Mert kérni szégyen? Mert szégyelljük, hogy erre 
rákényszerülünk? Nem magunkért, a szervezetért, a 
szakmáért, a tartalomért állunk ki, aminek éppúgy van 
hozadéka az olvasó, a látogató és a széles társadalom 
számára helyben, a megyében és országosan is. De mi a 
titok, ami miatt mégsem sikerül? Mármint a szervezet 

számára, merthogy a könyvtár 
népszerűségét bizonyára erősíti az 
efféle akció. Talán a várt ered-
ményhez magas a léc? 
Szívesen hallanánk itt mások 
tapasztalatairól. Aki tudja a titkot, 
ossza meg velünk módszereit, 
véleményét! 

Ezúton is köszönetet mondok Petrozsényi Eszternek és 
Muhi Orsolyának a rendezvényen nyújtott segítségéért.

Kissné Anda Klára
 titkár, 

Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 



Új évad, új színházbérlet. A tagság igényeinek 
megfelelően a 2013/2014. évadra ismét két darab 
színházbérletet vásárolt a Komárom-Esztergom 
Megyei Szervezet. A tatabányai Jászai Mari Színház, 
Népház repertoárjában az alább látható előadásokat 
kínálja. 
Az első előadásra 2013. október 26-án, szombaton 
19 órai kezdettel kerül sor, a La Mancha lovagja 
című musicalt Szűcs Gábor rendezte. A bérletekre az 

igényt Kissné Anda Klára titkárnál lehet leadni 
(kissne.anda.klara@jamk.hu, 34/513-679) október 
15-ig.  Szokás szerint több jelentkező esetén 
sorsolunk a tagok között. Aki ezen felül szólójegyet 
szeretne vagy nem tagként szeretné elvinni a bérletet, 
az 3200 forintért kérheti az adott elérhetőségek 
valamelyikén. A bérletek az MKE megyei telephelyén, 
a József  Attila Megyei és Városi Könyvtárban 
vehetők át egyeztetett időpontban.
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Színházbérlet egyesületi tagoknak


