
Monostori Imre, a megyei könyvtár igazgató- Vendégeink voltak:

ja a könyvtár elmúlt évtizedérõl tartott elõadást. törzsolvasók és nyugdíjas kollégák
Az új helyzethez való alkalmazkodás nem volt
könnyû. Az ünnepi könyvtári hét rendezvényeinek

Az elsõ idõszakban még a fenntartó is bi- sorában szeptember 30-án törzsolvasóinkat és

zonytalan volt (egy évig a városi önkormányzat nyugdíjas kollégáinkat láttuk vendégül.
finanszírozta az intézményt). Meg kellett tanulni Az eseményt Bencsik János nyitotta meg, aki

pályázni, úgy takarékoskodni, hogy az ellátás nemcsak a város elsõ embereként, "hivatalból"
minél kevésbé sérûljön. Az egyik oldalon meg- jelent meg a rendezvényen, hanem mint törzsol-
szorító intézkedések, a másikon technológiai vasó is. Ezt követte az ünnepi héthez kapcsoló-
fejlõdés. Az új kõnyvtári eszközök használatát dó rejtvények megfejtõinek díjazása, majd egy
menet közben, számítástechnikai elõképzettség -kötetlen beszélgetés vette kezdetét.
nélkül kellett megtanulni. Míg nyugdíjas kollégáink a kezdetekrõl és a

A gépesítés új feladatokat is generált, és lé- múltról, addig olvasóink -zömében -a jövõrõl
nyegében létszámbõvítés nélkül kellett megfe- szóltak. Elhangzott megannyi dicséret, de építõ
lelni a bõvülõ követelményeknek. Ez nem sike- szándékú kritika is. Azóta a megvalósítható és

rûlhetett volna, ha nincs következetes "szellemi jogos olvasói észrevételeket, javaslatokat meg-
beruházás". Míg 1990-ben az olvasószolgálatos oldottuk, remélhetõen mindenki örömére. Meg
könyvtárosok közül mindössze kilencnek volt kell említenünk a könyvtár épületével kapcsola-
szakirányú felsõfokú (egyetemi, fõiskolai) vég- tosan elhangzottakat is, hiszen ez a téma rendkí-
zettsége, 2002-ben tizenhétnek. Jó páran szerez- vül idõszerû. Idõsebb kollégáink közül néhányan
tek érettségi bizonyítványt is a dolgozók közül, emlékeztek még a jelenlegi épület birtokbavéte-
amely a látókör bõvítése, a könyvtár szerepének lére, többen az idõközben történt bõvítésre és az
jobb megértése miatt ,hasznos. ezekkel kapcsolatos gondokra, amelyek az idõ

Módosult a könyvtár megyei feladatköre. A távlatából természetesen csupa kellemes emlék-

hagyományos segítõ-módszertani tevékenysé- ké szelídültek.
get fokozatosan felváltotta a szolgáltatások biz- Mi most az örömteli várakozás idõszaká-
tosítására épülõ kapcsolat. Azt is tudomásul kell ban vagyunk, mert a megyei könyvtárak közül
venni, hogy az egykor korszerû, de lassan már talán utolsóként, de bennünket is elért a válto-
négy évtizede szolgáló épületet már rég "kinõt- zás szele: könyvtárunk épületére lassan, de
tük". Talán kicsit születésnapi ajándéknak is biztosan jelentõs átépítés, ránk pedig türelmet
tekinthetõ, hogy napirendre kerûlt a könyvtár próbáló és kreativitást igénylõ feladatok egész
bõvítése. sora vár -és ötven év múlva a szerencsések

Ezt követõen a könyvtár két ünnepi kiadvá- mesélhetnek majd róla.
nyának bemutatására került sor. Lehrreichné Világi Orsolya
Dürgõ Brigitta gyermekkönyvtáros a Mesegyûj- József Attila Megyei Könyvtár
temények analitikus bibliográfiája 1945-1995 Tata~ánya
címû kiadványt ismertette. A kétkötetes, több
mint 27 ezer mesét tartalmazó kiadvány minden Duna menti könyvtárosok

gyermekkönyvtáros, óvónõ, tanítónõ hasznos találkozója
segédeszköze lehet. Takács Anna A Józse! Attila
Megyei Könyvtár ötven éve címû könyv elkészí- A Duna mente szlovákiai és magyarországi
tésének körülményeirõl, valamint a könyv céljá- városi, regionális és megyei könyvtárainak kép-
ról szólt, mely szerint a szerzõ szerette volna viselõi október 4-én a szlovákiai Csúz (mai ne-
úgy megörökíteni a könyvtár történetét, hogy vén Dubník) község szépen felújított klasszicis-
minden itt dolgozó megtalálhassa azt a részt, ta kúriájának épületében gyûltek össze, hogya
amely az õ személyes szerepe volt a könyvtár helyismereti regionális együttmûködés kérdései-
életében. rõl tanácskozzanak. A hely szelleme, a szépen

Takács Anna felújított épület, a korábbi s az itt kötött újabb
József Attila Megyei Könyvtár személyes ismeretségek jó alapot, hátteret bizto-

Tatabánya sítottak számunkra az úttörõ jelentõségû könyv-
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