
(Folytatás a 18. oldalról) niurnra és más alkalmakra szervezett vetélkedõk
amit õk szlovákiai folyóiratokkal viszonoznak. forgatókönyveit, pályázati füzeteit és egyéb ki-

Kiadványcserét minden partnerünkkel folytatunk, adványait.
helyismereti gyûjteményünk értékes darabjait kap- Végül meg kell említenem, hogy a Kisalfóldi
tuk pédául a kismartoni könyvtárból. 1992-ben, Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete szoros
Kodály Zoltán születésének száztizedik évforduló- kapcsolatot tart az osztrák könyvtáros egyesüle-
ja alkalmából a gyõri megyei könyvtár adta ki tekkel és a szlovákiai kollégákkal. Sok konfe-
magyarul Alma lonásová galántai könyvtáros A zene rencián és tap asztal atcs erén vettünk részt Auszt- -

mindenkié címû bibliográfiáját. Könyvtárunkat be- fiában és Szlovákiában mi is, és az egyesület hét
mutattuk a galántaiak szakmai híradójában, szlo- alkalommal szervezett több napos szakmai ki-

vákiai kollégáink pedig esetenként a Kisalfóldi rándulást e két országba.
Könyvtárosban jelentkeznek cikkekkel. Tuba László

Mostanában újra megszaporodtak a tapaszta- .., ,
latcsere látogatások, és élénkült a szakmai ren- Konyv~~rosok koszontese:
dezvényeken való részvétel. 1993-tól minden ütven év könyvtári
évben két szlovákiai (köztük érsekújvári) könyv- , .,. *
tárosnak biztosítottunk egyhetes tapasztalatcsere kromkaJa
utat megyénkben, a kilencvenes évek közepén
azonban a szlovákiai kisebbségi politika követ- Száraz tények, események. Töredékek. S mögöt-
keztében ezek három évre abbamaradtak. 1999- te könyvtár-, könyvtáros sorsok, emlékek. Kor
tõl pályázati forrásból több szlovákiai könyvtá- és kortörténet. Visszatekintve mi ötlik fel ben-
ros egyhetes, egy hónapos itteni továbbképzését, ned? Az indulás buzgalma a lázas kultúrharc idõ-
tapasztalatcsere látogatásait biztosítottuk. 1995- szakában, a hõskorszakban? Feleleveníted a hét-
ben minisztériumi ösztöndíjjal dr. Szabó Imréné, köznapok hangulatát... Amikor a hitelielen po1i-
a gyõri megyei könyvtár igazgatóhelyettese töl- tikai idõszakban kitartó munkával elfogadtattad
tött egy hetet Ausztriában. 1992-ben dr. Horváth magad, s rendíthetetlenül hittél a küldetésedben.
József kollégám kutatott egy hétig a kismartoni S mert benned õrzõdött, õrzõdik a könyv tekin-
könyvtárban, a két intézmény közötti ösztöndíj- télye, az olvasás szeretete, a papíros, a betû hite.

támogatás keretében. 1993-ban az Alpok-Adria S így mégy dolgozni, könyvtárt szervezni,
Munkaközösségben szerveztünk Gyõrött egy könyvtárost tanítani, visszamenõleg feldolgozni
szakmai tanácskozást az új könyvtári törvények- és néha sajtófélórát tartani, könyveket letétbe
rõl, amelyen cseh, osztrák, horvát, szlovén és adni, rendezvényt szervezni, olvasómozgalmi fel-
olasz könyvtárosok vettek részt. A szerzõi jog ajánlást gyûjteni, vagy címleírást készíteni, kata-
volt a témája annak az 1996. évi gyõri szakmai lógust építeni. Mégy gyalog, busszal, traktorral,
rendezvénynek, amelyen a dunántúli megyei és .stoppal, motorral, mûvelõdési autóval, autóval.
az osztrák tartományi könyvtárak munkatársai S dolgozol egy szinte érintetlen szépségû
vettek részt. A következõ évben Somorján (Szlo- megye vadregényes és szelíd tájait megismerve,
vákiában) szerveztünk kétnapos konferenciát a páradunyha alatt alvó Kapo$ völgyében, a tün-
magyar és szlovákiai magyar könyvtárosok ré- déri Völgységben, vagy az áldott és átkozott Duna
szére A könyvtárosok megújulása címmel. partján fekvõ települések könyvtáraiban..., ezer

Több éven át támogattuk pályáZati pénzbõl szállal kötõdve azokhoz a közösségekhez, arne-
(Kölcsey Alapítvány) a szlovákiai partnerkönyv- lyek nemzetiségi, népmûvészeti, kulturális érté-
tárak állományának gyarapítását, ma inkább szak- keiket példaszerûen õrzik.
mai utakra és az ottani könyvtárak feltáró mun- Sörömmel fedezed fel munkatársaidban a
kájának segítésére tudunk pályázati támogatást falvak mindeneseit, szószólóit, a lakótársaikért
szerezni. Természetesen meghívtuk a nálunk tenni akaró és tudó embereket: Mayer Ági néni-
folyó vetélkedõkre a szlovákiai magyar könyvtá- ket, Marsai Józsi bácsikat, Halász Julikákat, akik
rak gyermek olvasóit, így nyert öt dunaszer-
dahelyi iskolás egynapos szigetközi kirándulást *E1h~.gzott ~ megyei kö~yvtár 50 éves évfo;dulóján

. k .."' lk d "., S ' ~ d rendezett unnepsegen, Szekszardon, szeptember 4-en.a megyeI onyvtár vete e O] en. ZIvesen J.oga -Az eseményrõl szóló tudósítást következõ számunkban
ták kollégáink a Kossuth-évfordulóra, a mi.llen- olvasha~ák.

~
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talán a legtöbbet a gyerekekért tették, hogy az
anyanyelv megszerettetésévei, az ismeretekben
való tájékozódás elsajátíttatásával könnyebben
megtalálják helyüket a világban.

S te még akartad és akarod, hogy éltetõ iro-
dalmi értékek birtokában: Gat"ay, Babits, Illyés,
Lázár Ervin, Mészöly, Baka István, Csengey Dé-
nes örökségén szolgáId az írni-olvasni tudást.

Ugye tudod még, milyen jó volt? Felszaba-
dult nevetéssel befejezni egy statisztikai összesí-
tést, egy leltározást, katalógus rendbetételét, s
jóízût beszélgetni (és enni) a helyi könyvtárossal
-fogadva az ottani olvasók kommendálását a

párválasztásodhoz. Megéltél össznépi raktárren-
dezéseket, s vidám gyermekkönyvtári gyûjte-
ményköltöztetést -utcalezárással, több száz fõs
1, 1""ancca .

S örültél egy-egy megszépült könyvtárnak, új
épület felavatásának: egy település ünnepi arcá-
nak.

S te emlékszel a régi könyvhetek vagy a szek-
szárdi írótanácskozások boldog elõkészületeire,
a találkozásokat követõ, lelket szépítõ beszélge-
tésekre, Csányi Laci bácsi, Ordas Iván, Baka
Pista, Csengey Dénes könyvtári látogatásaira, a
könyvtárhasználóként mindig visszatérõ fõisko-
lásokra, egyetemistákra, a szerenádos tengelici
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továbbképzésekre, a kalandos és jókedvû utazá-
sokra, vándorgyûlésekre, hazai és külföldi tapasz-
talatcserére. A XX. vándorgyûlés szekszárdi si-
kerére, a gyerekeket meseszóval álomba ring~tó,
vadvirág illatú éjszakákra az olvasótáborokban.

S te megtapasztaltad, hogy nyílt eszmecs((rék
színhelye is volt a könyvtár (politikailag talán
kevésbé elfogadottan), és menedékhely. S hogy
milyen jól esett az olvasók visszajelzése a sze-
mélyes és személyre szóló tájékoztatás folyama-
tában. Egy praktikus megoldás: szedresi olva-
sónktól a kölcsönzõk nyaranta a legnagyobb
dinnyét kapták, hiszen õ a dinnyetermesztést
könyvtári szakkönyvekbõl tanulta meg kiválóan. lóival, a teiematikai lehetõségek igénybevételé-

S ha volt benned alázat és odafigyelés, elis- vel a könyvtár a tudás és az információ gyors, s
merted munkatársaid kutatási eredményeit, pub- reményeink szerint még gyorsabb közvetítõje az
likációs tevékenységet, s érdeklõdéssel vetted itt élõk, tanulók, a változtatni akarók számára, s
kézbe könyvtáraink kiadott köteteit. egyben az ismeretközlés eszköze a megyérõl a

S már lassan kitörlõdik emlékezetedbõl, mi- világnak. Mindez technológiaváltást, szemlélet-
lyen euforikus buzgalommal vettük kézbe a váltást, állandó tanulást és megértést kíván!
dokufót, a fénylyukkártyát, s hogy ódzkodtunk Kedves barátom, ugye a szíved a régi? (Kér-
elõször a számítógép használatától. dem én is a Zala megyeikkel.) Hiszed, hogy el-

S feleded-e a reménytelen erõfeszítéseket, a hivatott közvetítõkre van szükség. (Gondolok az
vitákat meggyõzhetetlen tanács elnökkel, a har- utódokra.) A könyvtárosnak meg kell éreznie a
cot a megmaradás ért, a mostoha munkakörülmé- kiválasztott szerepét.
nyeket, rosszkedvû pillanatokat, a morgós kollé- S hiszed, nincs az a tökéletes gép, hogy mel-
gákat és különc olvasókat (akik persze nem lé- lette ne tudnád, a "hogy tetszik lenni" hétközna-
teznek). pi prózaisága mögött öröm van, a megszólított

S aligha felejthetõk a fájdalmak, a vesztesé- egy pillanatra fölragyog. Valahol õ is fontos. A
gek, kollégák elvesztése. Gesztusuk, tanításuk, könyvtárba jó bejönni, van kiért és miért.
ügyszeretetük benned él. Örizzük verseiket, bib- Kedves barátai1Ii! Szükségünk van rá, hogy
liográfiáikat, mûvészi fotóikat -mindent. mások tekintetében meglássuk arcunkat.

S magad sem hitted, mi lett a könyvtárból. A Elekes Eduárdné
megye könyvtáraként, a megyei rendszerré szer- Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
vezõdés közelségében, virtuális könyvtárhaszná-

A túloldalon fent:

Kocsis Imre Antal polgármester

köszönti az egybegyûlteket

Középsõ kép: Találkozások

Lent: Illyés Máriát köszönti

Elekes Eduárdné, az Illyés Gyula

Megyei Könyvtár igazgatója

és dr. Horváth Béla, aPTE

Illyés Gyula Fõiskolai Kara igazgatója

Ezen az oldalon fent:

Skaliczki Judit üdvözli az ünneplõket

Lent: Lovas Henrik volt igazgató

emlékezik a múltra
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