Könyvtárosokon kívül könyvkiadók, más pro
filú egyesületek is megjelentek programjukkal a
Könyvtáros Klubban. Kiemelném az Akadémiai
Kiadót, amely 2003 óta minden évben visszatérő
vendégünk, azonos időpontban (szombaton reg
gel) és azonos témában, de mindig megújuló
tartalommal: elektronikus kiadványaikat, hon
lapjuk újdonságait ismertetik. Idén Elsasser Klau
dia szerkesztő a nyelvi portált mutatta be. A ta
valyi kezdeményezéshez hasonlóan most is a
programjuk végén került sor az MKE által meg
hirdetett és egyre népszerűbb könyvtáros totó
nyilvános sorsolására, ahol a kiadó ajándékaként
három értékes szótár talált gazdára.
A szótár volt a kulcsszó a Tinta Könyvkiadó
rendezvényén is. Kiss Gábor hangsúlyozta,
milyen fontos szempontjuk, hogy a könyvtáro
sokat megismertessék a korszerű szótárszer
kesztés és -kiadás jelentőségével. A rendelke
zésre álló rövid félórában a magyar nyelv új
szótárait mutatta be.
Együtt tartott programot három egyházi ki
adó. Kiadási terveikről, céljaikról Herjeczki
Kornél (a Harmat Kiadó igazgatója), Galsi Ár
pád (a Kálvin Kiadó igazgatója) és KendehKnirchknopf Péter (a Luther Kiadó igazgatója)
beszélt tíz-tíz percben.
A magyar tudomány számára a 2009-es év a
Darwin-évet is jelenti. Ennek kapcsán tartott
Katona Ferenc professzor érdekes és izgalmas
előadást a Medicina Könyvkiadó szervezésé
ben, ezt követőn Farkasvölgyi Ferencné igaz
gató a kiadó múltjáról, jelenéről és jövőképé
ről adott ismertetést.
A Győri Könyvszalon az MKE szponzoraként
jelent meg a Könyvtáros Klubban a már említett
népszerű szórólapokkal, ismertetőkkel. Az ide
genforgalom Győrött kulturális eszközökkel cím
mel Serfőzőné Tóth Andrea beszélt a városi ön
kormányzat terveiről, eredményeiről.
A Bolyai Pedagógiai Alapítvány létrejötte
éppúgy Oláh Anna kezdeményezése volt,
mint a már említett Appendix Világemlékezet
listára való jelölése. A Könyvtáros Klub he
lyet adott idén A Bolyaiak alakja a tudo
mányban, irodalomban, művészetekben című
irodalmi és zenei összeállításuknak. Előadók
voltak: Lovas István akadémikus, Ats Tibor,
Oláh Anna, Nagy János, Pelbárt Jenő, vala
mint Adorjáni Bálint és Ferenczy
Csongor
színművészek.
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A gazdag program és a sok látogató csupa
pozitív érzéseket sugall az olvasónak, de nem
lehet elmenni szó nélkül a némi elégedetlensé
get tartalmazó visszajelzések mellett, amelyek
a kollégáktól érkeztek. Ezek nagy része olyan,
hogy minden nagyobb fesztiválra jellemző le
het (zaj, helyszín stb.), de ezekről az egyesület
különböző fórumain az év folyamán még szó
lesz. Itt csak azt említem meg, ami a könyv
fesztivál többi helyszínéhez képest is negatí
vumnak számít. Már tavaly is kifogásoltuk az
MKKE Fesztiválirodájánál, hogy a Könyvtá
ros Klubban a székek szégyenletesen kopot
tak, piszkosak. A Millenáris így adja bérbe az
épületet, s ezen idén sem változtatott. Ugyan
olyan rozoga, koszos székeken ültek látogató
ink és előadóink, mint tavaly. Szerencsére a
rossz érzést az első percek megdöbbenése után
a sikeres programok némiképpen feledtették.
Reméljük, hogy idén is többségben voltak
azok, akik kellemes élménnyel gazdagabban
távoztak a Millenárisról. •

Ex Libris Könyvtár
•> Oroszi Evelin
2007 őszén már elkerülhetetlennek látszott a
Benczúr Házat működtető Postai és Távközlé
si Művelődési Alapítvány megszűnése, a ház
bezárása.
Az akkor öt főből álló könyvtáros kollektíva
egy emberként döntött úgy, hogy próbáljuk
meg a könyvtár és ezáltal munkahelyünk meg
mentését. A közeli Bajza utcában, a Magyar
írószövetségben éppen akkor hivatalba lépő új
elnök, Vasy Géza, első nyilatkozatai egyiké
ben célként (feladatként) tűzte ki az akkor már
több éve zárva tartó írószövetségi könyvtár fel
élesztését. Annyira hamar jelentkeztünk nála,
hogy első telefonbeszélgetésünkkor a titkársá
gon megkérdezték, melyik elnökkel kívánunk
beszélni. A régivel vagy már az újjal?
A tárgyalások során egyeztettünk arról,
hogy nekünk szükségünk lenne egy helyre,
ahol nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújtha
tunk, a szövetségnek pedig könyvtárosokra
lenne szüksége saját könyvtára működteté
séhez.

2008. augusztus 15-én, letéti könyvtáraink
és a központi könyvtár leltározása után, a
könyvtár megszűnt. Mind a három alapító vál
lalat (Magyar Posta Zrt., Magyar Telekom
Nyit., Antenna Hungária Rt.) elfogadta a dön
tésünket, miszerint megmentenénk a könyvtá
rat, és messzemenőkig segítettek ebben. A köl
tözést, csomagolást, a raktárhelyiség felújítását
anyagilag is finanszírozták, amiért nem győ
zünk a mai napig hálát adni.
A raktározás lehetőségének megteremtését a
Magyar Telekom támogatta. Három egybenyí
ló helyiségünk van, ahol a központi könyvtári
feladatokat fogjuk tudni ellátni, és az Ex Lib
ris Könyvtári Alapítvány lelke is itt működhet
majd.
Erkölcsi támogatást olvasótáborunk biztosí
tott számunkra. Bezárt könyvtáraink könyvtá
rosai várták és várják az újranyitás lehetősé
gét, működtetett letéteinknél pedig minden
egyes kölcsönzési napon kaptunk biztatást a
jövőt illetően.
2008 ősze az Ex Libris Könyvtári Alapít
vány létrehozásával telt. Alapítónk a Magyar
írószövetség, egy magánszemély, egy olva
sónk, aki maximális támogatásával segíti
könyvtárunk munkáját, a Magyar Posta Zrt., a
TAVSZAK (Távközlési Dolgozók Szakszerve
zete) és a Postás Szakszervezet.
A 2009-es évben pályázati úton megszerzett
állami támogatás segíti munkánkat, melyet a
Területi Művelődési Intézmények Egyesületé
től (TEMI) nyertünk el, miután az egyesület
tagjai közé fogadta a könyvtárat.
Saját bevételre a Magyar Telekomnak nyúj
tott könyvtári szolgáltatás révén teszünk szert.
A következő lépésben szeretnénk életre kelte
ni a Magyar Posta Zrt.-nél lévő letéteinket,
amihez először természetesen szerződést kell
kötnünk a postával.
2009. február 19-ére érkezett el az idő, ami
kor újra munkaviszonyt létesíthettünk, és be
indulhatott a kölcsönzés teljes egészében.
A könyvtáros „kollektíva" időközben két főre
csökkent. Másfél hónapig így dolgoztunk, de
áprilistól egy új kolléganővel nőtt létszámunk.
Új helyünkön, a Magyar írószövetség
Könyvtárában beiratkozott olvasóinknak nagy
jából a fele a szövetség tagja, a másik fele pedig
a régi olvasógárda a VI. kerületből, postai és
távközlési dolgozók, illetve ezen vállalatok

nyugdíjasai. A nyitásról részben a sajtóból,
részben pedig úgy értesültek a környékbeliek,
hogy a Benczúr utca 27.-ben még működik a
portaszolgálat, és a régi kollégák készséggel ad
nak információt az új helyünkről. A közeli
gyógyszertár egy dolgozója is az olvasónk, a
hozzájáró vásárlók tőle tudják a hírünket.
A hivatalos, április 15-én megtartott könyv
tármegnyitón nagy örömünkre szolgált a meg
jelent vendégek nagy száma. Az ünnepségen
felszólalt Schneider Márta, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium szakállamtitkára,
Molnár Géza, a TEMI elnöke, Vasy Géza, a
Magyar írószövetség elnöke és Keömley Esz
ter, az Ex Libris Könyvtári Alapítvány könyv
tárvezetője. A vendégek közt jelen voltak más
könyvtárak vezetői, illetve munkatársai, a mi
nisztérium könyvtári osztályának több munka
társa, a TEMI néhány intézményének vezetője,
az alapító vállalatok képviselői és a média
munkatársai.
Nagyon sok feladat áll előttünk. A napi
munkán túl szervezés, pályázati lehetőségek
kiaknázása, új partnerek keresése a dolgunk.
Igyekszünk lehetőségeinket, adottságainkat
maximálisan hasznosítani. Bízunk benne,
hogy támogatóink körét növelni tudjuk, és
színvonalas szakmai felkészültséggel minden
igényt ki tudunk elégíteni. Igyekszünk a kor
követelményének, az állomány számítógépes
feldolgozásának is eleget tenni. •
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