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felnõttek ingyenes beíratkozást nyertek a FSZEK
kerületi könyvtárába, a gyermekek pedig a kerü-
leti olvasótáborba. Az egyik iskolánk egyéves
ingyenes elõfizetést nyert a Csodaceruza címû
folyóiratra, az AmBlokk papírbolt ajándékai (ra-
dír, ceruza, toll, színesek, kréták és ezer apró-
ság) pedig a segítõk között osztattak szét.

A legnagyobb jutalmat azonban én kaptam:
szavak voltak ezek, amelyeket a díjkiosztás vé-
gén, búcsúzóban mondtak. Egy fiatal anyukáéi,
aki azt mesélte, mennyire sajnálják a barátaik,
hogy nem jöttek. Az egyetemista nõvéréi, aki a
fölött sajnálkozott, hogy nincs tovább. Szakta-
nácsadó kollégám, egyébként egy versenyzõ csa-
patból az anyuka lapja, melyen köszöni ezeket
az együtt töltött szombatokat.

MIÉRT? Sokan kérdezték tõlem, miért szer-
vez olvasással foglalkozó vetélkedõt egy könyv-
tárostanár-szaktanácsadó. Talán, mert jó együtt
látni a családokat. Talán, mert fontosnak tartom
� nemcsak az olvasást, de az együtt olvasást, az
olvasmányélmények megosztását is egymás közt.
Talán, mert ezek a közös alkalmak még szoro-
sabbá fûzik a könyvtárostanárok �csapatát�. Mert
mi nem egymással versengünk, hanem együtt
próbálunk csatát nyerni az olvasásért!

Hock Zsuzsanna könyvtárostanár
(Városmajori Gimnázium, Budapest)

Könyvhét és Szirén

Beszámoló a külföldi magyar kulturális
intézetek könyvtárosainak találkozójáról

A könyvhét alkalmából és a Szirén program
használói és várományosai számára szervezett
szakmai-informatikai továbbképzés kettõs célja
indokolta és jellemezte a magyar intézetek könyv-
tárosainak június 7. és 11. között sorra került
találkozóját. Elsõsorban a helyi alkalmazottak
részvételét szorgalmazták a szervezõk, mivel
nekik kevesebb lehetõségük adódik a magyar
könyvkiadás és -terjesztés megismerésére.

A könyvsátrak szinte áttekinthetetlenül gaz-
dag kínálatának böngészése mellett jutott idõ az
állománygyarapításra is. A Libri könyvpalota
kosarai gyorsan teltek a Bécs, Berlin, Bukarest,
Párizs, Prága, Róma és Varsó feliratú cédulák
mögött halmozódó könyvekkel. A válogatásnak
csak a költségvetés keretei szabtak határt, ezt

mérlegelve kerültek kézbe újra és újra egyes
mûvek, hogy végül mégis a számlázóban kösse-
nek ki.

A tanácskozásra elõször az Országos Széché-
nyi Könyvtárban került sor. Itt dr. Bartos Éva, a
Könyvtári Intézet oktatási osztályának vezetõje,
Gál Júlia, az OSZK Hungarica dokumentációs
osztályának vezetõje, Karakas Péterné, a gyara-
pítási osztály vezetõje, Ottovay László, a tájé-
koztató és dokumentumszolgáltató fõosztály ve-
zetõje, valamint Elbe István raktári osztályveze-
tõ tartott kötetlen formában elõadást az idõsze-
rû, felvetett problémákról. Ide tartozott a gyûjtõ-
kör, az állománygyarapítás és állományvédelem,
a raktározás, a helyhiány és az ajándékkönyvek
kérdése. A gyakori gondok, például a kis és nagy
belmagasságú rögzített polcok okozta nehézsé-
gek mellett egyediek is felszínre kerültek. Így
egyes állományrészek dobozokban tartása hely-
hiány miatt, vagy annak a felvetése, hogy lehetsé-
ges-e a békés együttélés a könyvtáron át megköze-
líthetõ, pezsgõ életû klubbal. Ez utóbbira helyi
megoldás keresését javasolták a szakemberek.

Az elõadásokhoz kapcsolódott a nemzeti
könyvtár egyik toronyraktárának a megtekintése,
mégpedig a különleges gyûjtemények szintjérõl.
A szédítõ mélységbe lepillantva csupán az eme-
leteken tárolt könyvek mennyiségérõl kaphatott
az ember némi fogalmat. A könyvtár legértéke-
sebb részeinek egyik csoportjáról az Uralkodók
és corvinák címû kiállítás nyújtott maradandó
élményt. Nemcsak a lenyûgözõ kódexek és a
feltételezett tárgyi környezetüket bemutató ren-
dezés, hanem a legújabb kutatási eredmények
révén corvinaként számon tartandó, kölcsönka-
pott, remekmûvû kódexek látványa is gazdagí-
totta a látogatók ismereteit.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
mában folytatódó, oldott hangulatú tanácskozást
a fõhatóság részérõl dr. Vida László, a Kulturá-
lis Intézetek Igazgatóságának szakmai igazgató-
ja vezette, érdemben értékelve az OSZK-ban
elhangzottakat. A beszélgetés során felmerült a
hungarica-gyûjtés külföld adta lehetõségeinek
további bõvítése, az egyes intézetek gyûjtõköre-
inek a könyvtárosok által való megfogalmazása,
valamint az állományrevíziók � és két revízió
között a szakmai ellenõrzések � fontossága. A
könyvtárosok egyhangúlag észrevételezték, hogy
mindennapi munkájuk során nagy szükségét ér-
zik a magyar társadalmi és közélet legkülönbö-
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zõbb területeit az érdeklõdõk számára idegen
nyelven bemutató, napra kész kiadványoknak.
(Pl. a környezetvédelem jelenlegi helyzetérõl.)
Olyan mûvekre van szükség, amelyek megha-
ladják a turisztika és a statisztika kereteit, és a
munkatársak úgy látják, hogy az ilyen igények
kielégítése az ország arculatáról alkotott véle-
ményeket is kedvezõen befolyásolná.

A Szirén bemutatására az otthonos hangulatú
szentendrei Pest Megyei Könyvtárban került sor,
Biczák Péter igazgató és munkatársai irányításá-
val. A hazai fejlesztésû és a Magyar Nemzeti
Bibliográfia adatbázisán alapuló program mûkö-
dését látva nemcsak a várományosok, de a hasz-
nálók is gazdagodtak tapasztalatokkal.

Az érdeklõdõ könyvtárosok számára a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Fõigazgatósága ingyenes
belépést biztosított az MNM kiállításainak, köz-

tük a június 30-áig látható nagyszentmiklósi
aranykincs tárlatának a megtekintésére. Akik a
Terror Háza Múzeum megrázó élményeit sem
akarták kihagyni, azok ingyenes, sorban állás
nélküli bejutási lehetõséget kaptak. A szakmai
programok mellett az itt-tartózkodást budapesti
városnézés, szentendrei séta és a magyar konyha
ismereteinek tapasztalati úton történt bõvítése
tette színesebbé és tartalmasabbá.

Végül, de nem utolsó sorban, köszönet illeti
dr. Bartos Évát a szakmai programok magas
szintû megszervezéséért, és a Kulturális Intéze-
tek Igazgatóságát, amely bábáskodott a találko-
zó létrehozásánál és anyagilag biztosította annak
sikerét.

dr. Tulok Magdolna
könyvtáros

(Kulturális Intézetek Igazgatósága)

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2002.
Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

VI. 24-28.   Debrecen könyvtárostanárok Könyvtáros- Emmer Gáborné
IX. nyári akadémiája tanárok Egyesülete

VII. 1-4. Pannonhalma EKE közgyûlés Egyházi KE Ásványi Ilona
VII. 17-19. Vác helyismereti Mándli Gyula Mándli Gyula

tanácskozás
VIII. 8-10. Bp., OSZK MKE vándorgyûlés MKE Jáki Éva
IX. 6. Székesfehérvár 50 éves megyei könyvtár

a megyei könyvtár
IX. 17. Bp., OSZK Konferencia a tar- IKSZ Fülöp Ágnes

talomszolgáltatásról
XI. eleje Bp., Zrínyi Mit ér az ember, MKE Mûszaki Bakos Klára

Egyetem ha könyvtáros? Szekció
IX. 23-30. Tatabánya jubileumi megyei könyvtár Monostori Imre

megyei könyvtár könyvtári hét
X. 4-5. Szombathely 40 éves BDF Frank Róza

BDF a könyvtárosképzés
XI. 6. Szolnok IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes

konferencia
a szakfelügyeletrõl

XI. 7. Székesfehérvár IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia
a szakfelügyeletrõl

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közöljük, mindig hozzátéve
az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos érdeklõdésre számot
tartó, tervbe vett rendezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget, még akkor is, ha az idõpont,
a rendezvény témája vagy akár a helyszíne sem végleges.
A pillanatnyilag még bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedvéért.


