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A nyertesek névsora kikerült a könyvtár bejárati
ajtajára, ha szerepelt a nevünk, büszkék voltunk
mi, gyerekek és a szüleink egyaránt. Sok gyerek
járt a könyvtárba, megszerettették velünk a köny-
vet és a könyvtárat. A szabadidõt kulturált körül-
mények között, jó hangulatban töltöttük el. An-
nak köszönhetõen, hogy a könyvtárban megsze-
rettették velünk a vetélkedõket, sok iskolai verse-
nyen vettem részt a késõbbiekben.

Amikor elõször jártam az Országos Széchényi
Könyvtárban a nõvéremmel, mivel õ ott dolgo-
zott, végigmentem a polcok között és „megérin-

tett a könyv szaga”, ami egy életre befolyásolta
pályaválasztásomat. A gimnáziumi évek alatt fel-
ajánlottam az iskolai könyvtárosnak, hogy segí-
tek, amiben tudok. Elmentem a Szabó Ervin
Könyvtár Fõ téri fiókkönyvtárába, ahol felaján-
lottam, hogy teljesen ingyen dolgozom, hogy
közelebbrõl megismerhessem a könyvtárosok
munkáját és életét. Élményekben gazdag heteket
töltöttem ott, és akkor határoztam el végleg, hogy
könyvtáros leszek. A nõvérem is könyvtár szakra
járt, és sokszor elmentem hozzá a könyvtárba.
Úgy látszik, a gyermekkori élmények hatására
választottuk mindketten ezt a pályát.

2000-ben érettségiztem, és mindjárt szeptem-
bertõl elvégeztem egy könyvtáros asszisztensi
tanfolyamot a Könyvtári Intézet szervezésében.
Ebben az évben kezdtem el dolgozni megbízás-
sal az Országos Széchényi Könyvtár olvasószol-
gálatán.

A szakmai egyesület tagja úgy lettem, hogy
egyik nap az ebédszünet alkalmával bóklásztam
az interneten, rátaláltam a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének honlapjára, és on-line jelentkez-
tem. Sokat köszönhetek az egyesület minden tag-
jának, mivel ilyen fiatalon bekerültem egy nagy-
szerû csapatba. 2001 májusában már részt vettem
a kassai és krakkói tanulmányúton, ahonnan él-
ményekben gazdagon tértem haza. Megtekintet-
tük a Jagelló Egyetem könyvtárát is.

A 2002 áprilisában megrendezett Nemzetközi
Könyvfesztiválon határon túli magyar könyvtá-
rosokkal találkoztam. 2003 márciusában részt
vettem a hatvani tanácskozáson, melynek közép-
pontjában az Európai Unió és a könyvtárügy állt.
2003. április végén egy csodálatosan szép tanul-
mányi kiránduláson voltam Párizsban. Jártam töb-
bek között a Sorbonne könyvtárában, ahová átla-
gos turistaként nem juthattam volna el. Látogatást
tettünk a francia nemzeti könyvtár épületében is,

ilyen monumentális és modern könyvtárt még
sohasem láttam. Júniusban Dunaszerdahelyre
utaztam az egyesülettel, ahol Hódossy Dezsõ

vezetésével megismerkedtünk a városi könyvtár-
ral. Határon túli magyar kiadók is képviseltették
magukat, és megtekintettük a Kortárs Magyar
Galériát.

Jelenleg a bajai Eötvös József Fõiskola Buda-
pesti Kihelyezett Tagozatának másodéves hall-
gatója vagyok, informatikus könyvtáros szakon.
Az év elején még gyermek- és iskolai könyvtá-
ros vagy honlapkészítõ szakirány volt választha-
tó a második évtõl. Azért is jelentkeztem, mert az
volt a célom, hogy átadjam azt a könyvszeretetet
a mai gyerekeknek, amit én kaptam annak idején
a helyi könyvtárosoktól. Az idén változás történt,
informatikus vagy marketing a könyvtárban szak-
irány indult. Az informatikus szakirányt válasz-
tottam, mivel úgy gondolom, hogy ennek van
jövõje, de azért nem mondtam le arról, hogy
gyerekekkel (iskolásokkal) foglalkozzam. Nagy
elõrelépés a könyvtárak életében is a számítógép
és az internet használata. Gyorsan, könnyen elér-
hetõvé válnak mindenki számára, még akár ott-
honról is.

Egy könyvtáros számára – legalábbis nekem
– ugyanakkor sokkal jobb érzés abba a „könyv-
szagú” könyvtárba bemenni, megkeresni, kézbe
venni, olvasni, esetleg csak átlapozni vagy néze-
getni a könyvet. Jobb érzés, mint egy képernyõn
olvasni. Ha kikapcsolódni szeretnék, akkor szí-
vesebben veszem a kezembe a könyvet. Egyál-
talán nem vagyok a fejlõdés ellen, de a könyv
mégiscsak könyv marad az idõk végezetéig.

Salamon Gábor

könyvtáros asszisztens

Legendás lények
az emberek körül

Kemény Zsuzsa Homo Pictus és a  Mózner Anna

– Horváth Ágota alkotócsoport Legendás lények
címû dupla kiállítás megnyitójára került sor má-
jus 9-én 14.00 órakor az Egyetemi Könyvtár
aulájában.

A 2005. június 3-áig megtekinthetõ kiállítást
Boldizsár Ildikó író, kritikus, néprajzkutató nyi-
totta meg.

Kemény Zsuzsa gyermekkora óta érdeklõdik
a festés-rajzolás iránt, festményeken és grafiká-
kon kívül gyakran készít illusztrációkat is kiadvá-
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nyokba. Homo Pictus címû
sorozata válogatás 2002 és
2004 között készült olajfest-
ményeibõl.

A Mózner Anna – Hor-
váth Ágota alkotócsoport té-
májának ihletõje J. K. Row-
lingnak a Harry Potter me-
seregény-sorozata mellett

kiadott Legendás állatok és
megfigyelésük címû köny-
ve. A benne ABC sorrend-
ben szereplõ mitikus állatfi-
gurák, lények képi megfor-
málása volt a cél, azért, hogy
a gyerekek és a felnõttek fes-
téssel és rajzolással örömet
szerezzenek maguknak és
környezetüknek úgy, ahogy
mások örömzenét játszanak.
Mózner Anna volt a spontán szervezõdõ alkotói
csoport mûvészeti és pedagógiai vezetõje.

Az Egyetemi Könyvtár 2005-ben húsz alkotó-
nak, alkotócsoportnak biztosít ingyenesen lehetõ-
séget munkáinak bemutatására.

Négyhetes váltásokkal december végéig szá-
mos képzõmûvészeti stílusban készült alkotást
láthatnak az érdeklõdõk, az extrémebb számító-
gépes grafika és a klasszikus olajfestmény egy-
aránt megtalálható lesz az Egyetemi Könyvtár ki-
állítás-sorozatán. A kiállítások megrendezését a
Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V. kerü-
leti Önkormányzat támogatta. Minden kiállítás in-
gyenesen látogatható.

Éjjel nappal könyvtár!
– A könyvtár a jövõ!

Mottó: „Mennyi titkot, lehetõséget, játékot,
tudást, élményt, szeretetet rejt a könyvtár,
mely olyan hely, ahol mindenki megtalálja
a könyvön keresztül, amit legfõképp keres
– önmagát.”

Eme figyelemfelkeltõ és jövõbelátó cím mögé bújt
a Mezõtúron, 2005. április 8-án és 9-én tartott
konferenciánk, amely a mezõtúri Móricz Zsig-
mond Könyvtár és Közösségi Ház, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elnöksége és
az MKE Gyerekkönyvtáros Szekció égisze alatt

futott. Így egymás után olvasva a két összetevõ
programsort, az jutott eszembe: ez lesz a jövõnk,
hogy éjjel-nappal? Felsejlett elõttem, hogy ez biz-
tos tetszene az olvasóknak, mert záráskor is alig
bírnak megválni bõrfoteljeiktõl, és a legváratla-
nabb idõpontokban is rángatják kilincsünket be-
bocsátásban reménykedve.

No, de vágjunk az események közepébe, va-
gyis elejébe. Egy jó konferencia olyan, mint egy
ízes saláta, sok összetevõbõl áll össze, és a próbája,
hogy elkél-e. A Mezõtúron töltött 24 óra alatt ez a
saláta kitûnõen megérett, és mondhatom, az íze is
kitûnõvé vált (minden mellék szájíz nélkül).

Adva volt hozzá egy fantasztikus, melegszívû,
tettrekész könyvtáros csapat, kibõvülve a Mûve-
lõdési Ház teljes kollektívájával, és egy vendég-
váró helyszín. Ehhez érkezett Bozóki András kul-
turális miniszterünk, aki szeretett volna látni egy
ilyen könyvtáros eseményt, ismerkedni velünk.
Kapcsolódott a programhoz az MKE elnöksége
és a Gyerekkönyvtáros Szekció gárdája, akik jó
szokásuk szerint az ország minden tájáról érkez-
tek. Ennyi összetevõbõl talán azt feltételeznénk,
hogy az események kissé kaotikussá válnak, de a
mezõtúriak kitûnõ szervezõ munkájának köszön-
hetõen minden tökéletesen mûködött.

Elõzõ este, ahogy megérkeztem, nagyot mo-
solyogtam a látványon. (Mint a régi filmen, jutott
eszembe, amikor a miniszter közölte, hogy ezt a
pálmát már látta valahol…) Még akkor festették
az elõteret, elõzõleg virágokat ültettek, és próbál-
ták eltüntetni mindazt, ami nem a köz szemének
való. Végigjártuk a helyszíneket, hogy minden
rendben legyen, így kiderült például, hogy a ki-
állított Nagy Könyv elsõ lapja azonnal kizuhant
a kinyitáskor, és jött a gyors ragasztás.

A nagy napon már tíz órakor érkeztek a gye-
rekcsoportok, és három helyszínen beindult a népi
játszóház – egyet én vezettem. Jól festettem az
elnöki dresszemben, ahogy csuhéztam. A felnõtt
könyvtárban megindult az estig tartó folyamatos
felolvasás, a nagyteremben pedig a konferencia
nyitása után egy fantasztikus drámaóra. A helyi
drámatanárnak minden elismerésem. Megkérdez-
tem, hogy beállhatnak-e a könyvtárosok is játsza-
ni. Persze – válaszolta igen meggondolatlanul. Így
negyvenketten maradtak… Jól elfáradt a végére,
de a hangulat fantasztikus volt. Én, ugye, min-
denfelé rohangáltam, és csak bekukkantottam.
Amikor épp bementem, két gyerekkönyvtáros az


