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A Veres Pálné Gimnáziumnak, a hazai nõne-
velés elsõ intézményének a könyvtára külön-
leges hely, ha csak a nagy könyvtáros szemé-
lyiségekre gondolunk, akik munkájukkal 
kiválóan fejlesztett állományt hagytak a ké-
sei utódra. Csak néhány név: Kamarás
Istvánné, Ugrin Gáborné, Keszthelyiné Má-
nyi Ildikó, Máténé Horgos Éva.    

Miközben folyt a könyvtári tér átalakítá-
sa, az állomány ellenõrzése. 2011 januárjá-
ban útjára indult a kérdezz-felelek könyvtári
játék. Heti rendszerességgel változott a téma,
amely adódott a jeles napokból. Gyakran
erõsítette ez összetartozásunkat itt, az alma
materben, hiszen a magyar tudomány, mûvé-
szet, közélet számos kiválósága volt diákja,
tanára ennek az intézménynek. E tekintetben
támaszkodhattunk a kolléganõnk, Gráberné
Bõsze Klára kutatómunkája eredményeként
létrejött helytörténeti, iskolatörténeti gyûjte-
mény, levéltár anyagára. 

A kérdések egyszerû referensz feladatok
voltak, amelyeket a kézikönyvtár gazdag ál-
lománya segítségével könnyen, néhány perc
alatt megválaszoltak a diákok. Célunk az in-
formációszerzés örömének megélése mellett
természetesen a kézikönyvhasználat gyako-
roltatása is volt. Könnyen, gyorsan lehetett
„könyvtári zsetonokat” gyûjteni. 

A kapott kis színes kuponok természete-

sen inspiráló nyereményekre voltak bevált-
hatók a zsetonok számától függõen: soron
kívüli fénymásolás, nem kivehetõ dokumen-
tumok rövid határidejû kölcsönzése mellett
rendkívül vonzónak tûnt az egy napi könyv-
tárosság, a könyvtári éjszaka, a Kiskönyv-
táros cím. 

Az egy napi könyvtárosság során két diá-
kunk is megélhette, milyen komplex feladat
a könyvtárosi, a könyvtárostanári. Igyekez-
tem úgy kiválasztani a feladatokat, hogy
mindenbõl kapjanak ízelítõt. Az új doku-
mentum közös feldolgozása után megtanul-
ták a kölcsönzést, az ajánló készítését, bete-
kintést nyerhettek a könyvtári rend kialakítá-
sába, sõt, a könyvtárhasználati óra elõkészí-
tésébe is. Megízlelhették, mennyire nem
könnyû feladat a heti referenszkérdések ösz-
szeállítása.

A könyvtári éjszaka

Tíz diákunk elérte a bûvös 150 zsetont. Õk
már sokszor olyan feladatot is megoldottak,
amely kétlépcsõs kutatókérdés volt. Sõt,
részt vettek az állomány jelzetezésében is,
így megismerték a szakrendet, ahogy õk
mondták, a „számok és betûk rejtjeleit”.

A könyvtári éjszakát eredetileg iskolazá-
rásra, az évzáró elõtti utolsó estére terveztük.
Az elhúzódó leltár és a felújítási munkák 
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megindulása azonban ezt meghiúsította. Ma-
radt az évkezdésre. Már-már reménytelennek
tûnt ez is. Murányi Adrienn könyvtáros kol-
léganõmmel megfeszített, hosszított munka-
rendben próbáltuk visszarakni a polcra a do-
kumentumokat, hogy végre a nagytakarítás
eltûntesse az utolsó nyomokat. Terveztük,
terveztem a lemondó levelet, amikor elindult
a gyerekek e-mailjeinek sora. Hogyan talál-
kozunk, mit hozzanak, kérdezték.

Nem volt mit tenni. A könyvtári éjszakát
a szülõk és az iskolavezetés engedélyével
terveztük. Azon a napon mindketten korán
érkeztünk, s délután négy órakor adtuk át a
könyvtárat a takarítóknak, akik csodálatos
munkát végeztek. Hét órakor a gyerekek már
nyomát se látták a „csatatérnek”, csak a vál-
tozásokat vehették számba. A közös vacsora
elõtt beszélgettünk a könyvekrõl, a könyvtár
jövõjérõl. 

Ezen az éjszakán fogadtuk õket kis-
könyvtárosokká, akiknek több kötelességük
és joguk van a könyvtárban, mint a többi ta-
nulónak. Hagyományt folytatunk, hiszen
Ugrin Gáborné alakította ki intézményünk-
ben az osztálykönyvtárosok rendjét, ami fel-
adatokat és lehetõségeket adott a diákoknak. 

A mi kiskönyvtáros „kollégáink” kedvük-
re válogathattak a könyvtári rendben, saját
könyvespolcot alakíthattak ki. Így lett gazdá-
ja a kémiának, a biológiának, a verseknek, a
sportnak, a történelemnek. Azonnal nekilát-
tak, hogy saját elképzelésük alapján szépít-
sék az adott területet. Volt, aki kis kiállítást
készített egy-egy polcon, de az egyedi fel-
iratok is az õ kezük munkáját dicsérik. 

Tervezzük a kiskönyvtáros kör diákjaival
újabb tagok felvételét, aminek természetesen
egyik feltétele a kérdezz-felelek játékban va-
ló aktív részvétel.

Ezen az éjszakán merült föl bennük az is,
hogy ismerjük meg Budapest könyvtárait,
induljunk útra. Ennek keretében tettünk láto-
gatást az Egyetemi Könyvtárba, ami életre
szóló élmény volt számukra. 

Átbeszéltük a könyvtár terveit, majd las-
san közeledve az éjfélhez megágyaztunk.
Micsoda élmény könyvekkel körülvéve el-
aludni! Lázár Ervint olvastam fel esti mese-
ként, s mindenki kapott az éjjeliszekrényére
(kis zsámolyaink új funkciója) egy-egy köte-
tet tõle. 

Villanyoltás, még néhány percnyi forgo-
lódás, kuncogás, aztán elcsöndesült minden.
Két óra után halk lapozásra, a lapok súrlódá-
sára ébredtem: egy kislány még mindig olva-
sott. Nem tudta letenni a könyvet. Rászól-
jak? Nem tettem, örültem.

A közös reggeli után mindenki szépen
felöltözötten indult az osztálytermébe, hogy
részt vegyen az elsõ tanítási napon. Nem ta-
gadom, álmosak voltunk, kóvályogtunk
mindketten ezen a szeptember elsejei napon.

A torta

Az éjszaka során beszélgetve tettem említést
arról, hogy szeptember 16-án leszek „egy-
éves” az iskolában.  Nem nagyon volt mó-
dunk a könyvtári éjszakát értékelni magunk
között, hiszen a tankönyvkérdés, az év eleji
munkaterv, a bemeneti könyvtári mérés és
még ezer dolog fûszerezte a napjainkat. El-
jött szeptember 16. 

Kiskönyvtárosaink naponta többször jön-
nek, így nem volt meglepõ, hogy ezen a na-
pon is együtt volt az éjszakai csapat. Csak ar-
ra lettem figyelmes, hogy nem engednek a
nagyterembe. Izgalommal teli sutyorgás,
majd boldog „most már lehet” felkiáltás után
várt rám a terített asztal, még koccintásra is
mód volt a gyümölcslével. 

Egyéves gyertyámat nem fújtam el, hi-
szen tudták, a könyvtárban nem lehet égõ
tárgy, vigyáznak õk is az örökségre, az írott
szóra. Megilletõdötten kezdtem bele a máso-
dik évbe. ■
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