
~ '1I Közhírré tétetik -Postánkból "

Az ötvenéves bonyhádi vek világába zártan érzi valójában a legszaba-
k "" , k "" "" , , dabbnak magát.

onyvtar oszontese-;: Bizonyára szerencsés vagyok, amiért kora
gyermekkorom óta szabad átjárásom van a léte-

Hogy mennyi fél évszázad, arról szerencsére zõ világ és a könyvek világa között. Útlevelem-
fogalmam sincs. Az én tudatom egyenlõre alig ben pedig egyre több a pecsét. Jártam már
több mint huszonöt évet képes átfogni, hiszen LilIiputban, a téli berekben, voltam a Marson,
eszmélésemet, elsõ, tisztán felidézhetõ emlékei- idõztem Dél-Amerika esõerdõiben és a Tüske-
met a hetvenes évek közepére teszem. .várban, barangoltam a Száz Holdas Pagonyban,

s titkos megfigyelõként ag-
gódtam Robinsonért lakat-
lan szigetén, vagy éppen
bolyongtam a roxforti va-
rázslóiskolában.

Szenzációs az érzés,
hogy utazásaim során olyan
barátok voltak útitársaim,
mint Winnetou, Luke
Skywalker, D' Artagnan,.Holden Caulfield, TutajoS ;c
vagy aKis herceg, esetleg
Tímár Mihály, Pongrácz
István vagy Hary Potter, sõt
McMurphy a diliházból, és
sorolhatnám...

Bizonyára nagy kegyelt-
je vagyok a sorsnak, ami-
ért még igazi eszmélésem
elõtt ide, a Perczel-kertbe

Ennek csak annyiban van jelentõsége, hogy költöztünk, így aztán nem választott el jelentõs
egy-két röpke év különbséggel ez arra az idõre földrajzi távolság sem ettõl a könyvtártól, amely
esett, amikor megtanultam olvasni, amikortól a -mint tudjuk -ötven esztendeje áll a nagyérde-
könyvek mondatlasszóinak segítségével befog- mû olvasó publikum szolgálatára.
tam magamnak a meséket, verseket, mondóká- Tudom én, hogy ötven, de nem megy a fe-
kat, majd késõbb a kalandregényekben már a jembe. Nekem csak huszonöt év. Csak ennyi
prérik vadlovait is, s ezzel a kötelékkel csim- jutott eddig ebbõl a könyvtárból, meg az iroda-
paszkodtam az univerzum távoli bolygói felé lomból. De azért elégedett vagyok, mert ez a
száguldó ûrhajókba, míg szép lassan rá kellett negyed század milliónyi csodát tartogatott szá-
jönnöm, hogy nem is én ejtettem foglyul a vilá- momra, s nem csak olvasmányélményekben.
got, hanem magam váltam az olvasás rabjává. Amikor kissrácként szinte bentlakó voltam a

i Olyan rabságba estem, amibõl nincs menek- gyermekkönyvtárban, az a felnõttek számára
vés. Egyben olyanba is, aminek tömlöcébõl nem veszélyes övezetnek számított. Régi önmagamon
is akar szabadulni az, aki az irodalomba, a köny- is mosolyogva emlékszem, hogya gyer-

mekkönyvtárosok nem csak szakmai feladatai~-
* A jubileumi ünnepségrõl következõ számunkban nak voltak kénytelenek élni, mert ~éha a.zt IS

bõvebben is beszámolunk. katalogizálniuk kellett, hogy melYik renltens
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gyerkõcöt hány percre számûzték, s fél óra alatt Két reflexió
1: akár ötször-hatszor is felelniük kellett a vissza-
I:i vágyóknak, hogy hány perc van még vissza a egy TQM tanfolyamhoz

1 ' jogos büntibõl.

;1, I Mert igazi büntetés volt az, ha innen leve- A kisalfóldi könyvtárosegyesület 2002 végén,;1 

! gõzni küldtek valakit. Mert nagyon jó volt a :QM ta?f?l~amot sze~ezett: tizen,nyo~c h,azai
1:1: könyvtárban idõzni órákig, Néha pár perccel es szlovaklal magyar konyvtaros reszvetelevel.

::' záróra utáni g is amikor a felnõtt részle g felõl A tanfolyam elõadója dr, Skaliczki Judit és
f.' ,
!:, már Zsuzsa néni porszívójának zaja hallatszott. Zalainé dr, Kovács Eva volt. A képzésrõl mgr.

~
Mert ' , It .tt b t d '1 t ' , t " Serédi Ildikó, a révkomáromi Duna Menti

1" JO vo I szom a e u an SZInes ev en .., " "
nézni a mesefilmeket ert ., It tá .' t '- Konyvtar munkatarsa es dr, Horvath Sandor

I , S m JO vo rsasja e D k " . v , . K..,. 'h' 1' k otj ' a'tszanl' A ,rt ' rt ., It bb k " ornon os, agyon arosl onyvtar Igazgato e-
: .ze IS, me Jo vo e en a onyv- "", .
, ta' rban az ' d k 'k k ., k . t lyettese keszltett vIsszapIllantast, hangulat jelen-

: i er e es mese, Isregenye, Ismere -,
; 11' terjesztõ kiadványok, a színes újságok között test.

i;! '1 turkálni, azokba beleolvasni, majd végül egy- ...",
II két érdekes könyvet kikölcsönözni. "Lesz maga juszt IS az enyem...

i A k.. yvt ' tth It k.. t ' k (Reflexiók egy minõségmenedzsment-on ar o onom vo , a onyv aroso , .,
pedig kedves felnõttek, akik a könyvek birodal- tanfolyam apropOjan)

mában épp úgy jó túravezetõnek számítottak, ..,. ,
mint ahogy - zt b " zk ' ' ll 'th t - b ' 1-Hogy kIcsoda lesz juszt IS a mIenk? A poten-

s e us en a I a om Iza .' 1' 1 , , h ." kmas bara' tk ' t .' llt ' k h lyük' t Cla IS o vaso, termeszetesen, Iszen az o egye-
en IS mega a a ee, ., ' II k ' b ." 1.
.., " ,Iert sza un fIng e nap mint nap, az o e Isme-

Hogy ml~ IS emlItette~ az ~lobb; Azt talal- rése, elégedettsége, belénk vetett bizalma a tét.

~m, mondam, ?o~.y ~lvaso publIkum. Bevallom, S hogy ezt megszerezzük, nem kell feltalálnunk
hibaztam. Talan Inkabb azt kellett volna monda- a spanyolviaszt és rafinált technikákat alkalmaz-

no~: h°f!;'! eg;yebek mellett ~lvas? .közönség. Me~ nunk. Gondoljunk csak az ántivilágbeli sikeres
aki ~d~ j,.ar~ eszre se~ ves~~, :n,~s zeneh~llgato, és népszerû boltosokra, vállalkozókra. Azt tet-

~ozl?,eZ;O~ rn,temet~zo, kut;ato, ~o-j:gyzetel~, tanu- ték, ami a minõségi szolgáltatás lényege: gyor-

~o, kla~II~!atogato, bes,zelgeto: .ve~eredme?yben san és korrektül szolgálták ki klienseiket. Ha a
m~orm~lodo, gondolko~o ,ember;e ~alha~ ha Igy~~- könyvtáros szakma kép.viselõi is tudatosítják,
szik,mm~~l ~ leh~to,segg~l :lm, amIt ez az.ot- hogy munkahelyük egyfajta "intellektuális ve-
veneves mtezrneny kmal szamara. gyesbolthoz" hasonlatos, ha idejében lerángat-

Az a legjobb az egészben, hogy az elmúlt hatóak a köny\ttártudomány emelkedett piedesz-

ötven, nálam pedig huszonöt évben ez az intéz- táljáról, jövõnk tán nem reménytelen. Ugye fe-

mény bizonyította, hogy gazdasági és ktrlturális, lesleges külön hangsúlyozni, hogy az effajta
politikai és társadalmi nyavalyáknak szinte fittyet szemlélet megvalósításának a masszív lexikális

hányva képes fejlõdni, s nem csak a korral igyek- és szakmai tudás kell hogy legyen'az alapja,
szik lépést tartani, hanem e mellett megmarad Ez a fajta könyvtároskép, ~gy tapasztalom,

emberközeli, segítõ, közösségi élményt nyújtani nem feltétlenül népszerû, sok kolléga szemében
képes intézménynek, amiben a látogató otthon akár tekintélyrombolónak is tûnhet. Annál na-
érezheti magát. gyobb örömmel és megelégedéssel konstatáltam,

Bízom benne, hogy amikor képes leszek fel- hogy a gyõri továbbképzés két elõadója némi-
fogni, mennyi is az ötven év, majd elõáll egy képp hasonlóan gondolkodik. Már a témák -

fiatal, és hozzám hasonló õszinteséggel közli az úgymint: könyvtári minõségfejlesztés, minõség-
akkori ünneplõ társasággal itt, hogy neki is fon- biztosítás, teljesítménymérés, szolgáltatásme-
tos a könyvtár. nedzsment... -sejteni engedték, nem jöttünk

E k.. t ' A . k.. t ' nk A b h ' hiába,
z a onyv ar. ml onyv arn. ony a- ,. , ,

d. S 1 ' 1 v , . K.. tá, Ah 1 1 ' b Igen, Itt minden az olvaso körül forgott, erte
I o ymar mre arosl onyv r. o va o an " ,
tth nk gondolkodtunk el kozosen: ml modon tudnank

o onvagyu. , .,. 1 ' 1 ' k ' 1,
hugy javltam a szo ga tataso szmvona an, ogy

Nagy László õ elégedetten távozzék, ugyanakkor elnyerjük a
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