
:,: " minõségre. A teljes vállalásból54 végponton már Ami a szakmaszeretetet
~2002 júniusáig üzembe helyezték az adatátviteli

infrastruktúrát, További négy helyen kiegészítõ hivatássá változtatja
munkálatok miatt az év végére tolódott a határ-
idõ. Egy helységben, Nyírjákón azonban nincs 2002. december
törzsérpár, tehát a kapcsolat még nem hozható 19-én adta át a
létre. A kedvezményezett 59 intézmény döntõ Nyíregyházi ~~
többsége -szám szerint 51 -könyvtár vagy is- Fõiskola Mate- '.-.~
kolai könyvtár volt. matik~i ~s I~- :

i Mit jelent a korszerû infrastrukturális kiépí- form~~lkal ~nt~-
j tt ' h ' k .." d kl " d " /fi Ih '1' , zet Konyvtar es ; te seg a et oznapI er e o o e aszna o sza- Aik 1 I
; mára? Saját -itthoni számítógépen, ADSL vo- ~ a m

t '

kaz?ttT n-
, , tonl1a I al an-

, nallal szerze~ -tapas~alatom ~la~Jan mondha: székcsoportja
: t, tom, hogy mindent, Kepekkel, abrakkal, hosszu az általuk alapí-
11 ".,t' teljes-szövegû tartalommal megtöltött szolgálta- tott és a könyv-

Il j ;..I tásokat ma már képtelenség nagysebességû adat- tár szakos hall-
.1 i 1 átviteli kapcsolat nélkül fogadni. Ennek híján a gatók által megszavazott Az Év Gyakorlatvezetõje
1 \ sikertelen próbálkozások, várakozások, lefagyá- -2002 Dijat. Az elismerõ címet Bajnok Lászlóné,
ti \ i sok csak növelhetik a még sokakban létezõ a Nyíregyházi Fõiskola könyvtárosa kapta. A tan-
I~I j\ I "minek ez nekünk?"-viszolygást. Ezt erõsítette székcsoport hagyományt szeretne teremteni ezzel

c;\ i! meg a fertõdi Városi Könyvtár (Fertõd, Madách ~ kezde,mé~yez~ssel. Dr; Czeglédi,István !~.tézet-
! '\ l' sétány 1.) igazgatónõje is. A kapcsolat létrejötte Igazgato ve.~emenye szennt a tansze~et"seglto gya-

I (üzembe helyezve 2002. IV. 8-án) óta állandósult k?rlatvezeto~ ,azok az e~be,:ek, akIkto! a hallga-
: .., b ' 1 " k ..' 1' tok megtanulj ak a szakmat. Ok azok, akiknek mun-i az Internet Igenyevete e, nott a onyvtár atoga- k'. 'lkü' l Im '1 t ' ktatás' 1, '1' dh t! '

EI d , .' luk akk ' aja ne az e ee 1 o nem rea lza o a a
; tottsaga. mon asa szennt na or IS gyors, ak 1 tb (J I 1 19 ak 1 tv t " ,tO

" kk " . fi '" fi 1 ik gy or a an, e en eg gy or a eze o segl 1 a
z~ eno~entes~ ~ m onn~clo, org~ ma, am or a tanszék elméleti munkáját. Járnak gyakorlatra hall-
varos mag pontj am akadozik, es meg egyszer sem gatók a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
kellett segítséget, egyé~ (pl. hibaelhárító) szolgál- tárba, a Jósa András Kórház Könyvtárába, az Eötvös
tatást kérniük a MATA V szakembereitõl. József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az

A teljesség igénye nélkül néhány érintett he- Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, a
lyiség azok közül, amelyeknek olvasói/lakói a Nyíregyházi Fõiskola és a régi Mezõgazdasági Fõ-
Széchenyi Terv Információs Társadalom- és iskola -amely 2000, január 1-jétõl a Nyíregyházi
Gazdaságfejlesztési Programja keretében része- Fõiskolához tartozik -könyvtárába.)
sülhetnek a világháló nyújtotta ismeretekbõl, Az igazán kedves, bensõséges ünnepség után
érdekességekbõl: Kisbajcs, Fityeház, Beled, készíte,ttem interjút akitüntetettel" ,
Lébény Enying Bugac BaKtalórándháza Vne: 1978-ban kezdtem tanulmanyalmat az ak-
D ' v , " Z' ák K '1 Al ' , ' kor még Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán,

emecser, amospercs, s a, a, so- es ~T' " h II 'k ' 1 ' d gfi 1 ." , .." JVegy evlg a goto enI vo t mo om me Igye nl a
Felsozsolca... Egy ponton azonban meg surgos k ' d t Abb .d "b k " l '" b d 1, " " , ,., mun a a, an az 1 o en a o csonzes en 0-
szemlele~~altasr~, tov~~bl~pes:e ~~n sz~k~eg. goztál, Mikor és kinek vagy minek a hatására lép-
Azok az onkomlanyzatl/mtezmenYI tlsztsegvlse- tél erre a pályára?
lõk, azok a fenntartók, akik büszkén állnak oda Bné: 1972 nyarán házasságkötés révén kerültem
az átadás-átvétel nemzeti színû szalagjának át- Nyíregyházára, Húszéves voltam, nem igazán volt
vágásához, idõben el kell hogy gondolkodjanak elképzelésem arról, hogy mi szeretnék lenni, mi is
a pályázaton nyert lehetõség mûködtetésérõl, fej- lenne a nekem való foglalkozás. Volt ugyan egy
lesztésérõl, mindenekelõtt az ehhez szükséges szakIl1ám, amiben akkor dolgoztam, de azt nem sze-
pénzügyi források biztosításáról. A szalagok át- rettem, Egyet tudtam: mindenképpen váltanom kell,
vágása, a gépek bekapcsolása után ugyanis már mert n~cs annál,ross~bb érzés, mint amikor,az ember
nem kérdezhetik meg hogy minek is ez ne- nap mmt nap ugy Indul el a munkahelyere, hogykünk" (Cs M) ", utálja azt, aIl1i rá vár, Még ebben az évben egy közös

...ismerõsünknél találkoztaJl1 Berecz Andrásnéval, aki
. @i;matáv a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola Könyvtá-

rának igazgatóhelyettese volt, késõbb sok, ma is aktív
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könyvtárost oktatott is a tanszéken. Õ kérdezett rá, Toldiné Terike a szakmai példaképem. Széles
hogy lenne-e kedvem könyvtárban dolgozni. A körû szakmai felkészültsége, tudása, tájékozottsá-
könyvtár ekkor, 1972 szeptemberében költözött át a ga, embersége, az olvasók iránti segítõkészsége
Vasvári Pál utcából a jelenlegi helyére. A tárgyi fel- ma is ámulatba ejt. Nyugdíjasként, napi négy órá-
tételek adottak voltak, de a létszmnot bõvíteni kellett. ban ma is közöttünk van. Szerencsés embernek
Karácsony elõtt mentem el elõször egy bemutatkozó érzem magam, hogy ezt a két embert mondhatom
beszélgetésre Merkovszky Pálhoz, az akkori igazga- mesteremnek a szakmából. Terinek ezt ma is meg
tóhoz. A második találkozásunkkor már jelen volt tudom köszönni, de Pali már kilenc éve nincs kö-
dr. Hár.ifalvi Péter fõigazgató-helyettes is, akihez zöttünk.
akkor a könyvtár tartozott. Igazából õ mondta ki, Vné: Közben gyermeket vállaltál, egy ideig nem
hogy 1973. február l-jétõl fólvesznek képesítés nél- láthattunk a könyvtárban. Hogyan alakult a ma-
küli könyvtárosnak. Örökké hálás leszek neki, mert gánéleted? Beszélnél róla?
õ volt az, aki fólvállalt a családi hátteremmel együtt, Bné: Mindig azt gondoltam, hogya magánéle-
hiszen ideológiai hovatartozásom nem igazán volt tem nem tartozik senkire. A munkám legyen az,
kívánatos egy felsõoktatási intézményben. .amirõl engem megítélnek. Egy dologról viszont

Vné: Ezután, gondolom, beiskoláztak. Tanultál szívesen beszélek, és ez a fiam. Büszke vagyok
és dolgoztál. Hol és mit? rá! Huszonöt éves, a Nyíregyházi Fõiskolán szer-

Bné: 1973 februárjában kezdtem el az OSZK zett történelem szakos általános iskolai tanári és
KrV1K (Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártu- könyvtárosi végzettséget. Egy évig dolgozott a deb-
dományi és Módszertani Központ) által szervezett, receni Szent József Gimnáziumban kollégiumi ne-
középfokú végzettséget adó könyvtárosképzõ szak- velõként és könyvtárosként. Majd 2001 augusztu-
tanfolyamot, ahol 1976 õszén végeztem. sában elment Vácra, ahol a Pia-
Szívesen emlékszem vissza ebbõl az idõ- ~ ~ 1 rista Rendben egy évet töltött no-

bõl Bereczki Lászlónéra, aki bibliográ-. IliSmtró;f9k1t(Jél víciusként. Jelenleg Budapest~n

fiai leírást, Ferenczi Endrénére, aki tanul a Sapientia SzerzetesI FõlS- .
könyvtártörténetet és Szabó Sándorra, . kolán. Harmonikus, szép, bensõ-

aki tájékoztatást tanított. Õk mindhár- I séges anya-fiú kapcsolat v~n köz-

man olyan könyvtáros személyiségek, I runk. Azt szoktam mondani, olyan
akik nem csak a szaktantárgyakat, ha- it,fWk 1á5,.t6I1é I ember lett belõle, amilyet ~in,dig
nem a szakma szeretetét is tanították ' ...tm -1 is szerettem volna neve1m. Ugy

nekünk. ak; a hall.a'ók..',m!nye.malapj,n gondolom, olyan értékrendet örö-
Vné: Hogyan zajlott az élet a jõis- t2002 ::,r;gya..M"""Óje kítettem át az életébe, amilyen

~ ., .' 1 .
kolai könyvtárban a hetvenes, nyolc- C...,:::'(~'". W';,.", .;;"" ~;",r",;,"... szennt en IS e tem, amire engem
vanas években? ~..:.:.': '~~. ""sw.:;:::.:=- is a szüleim neveltek.

Bné: Amikor idekerültem, családi- Vné: Térjünk vissza a szakmá-
, as, bensõséges iégkör fogadott. A Nyf~".,2002.c.c.mber" ra! Mikortól vezetsz könyvtári gya-

könyvtár két meghatározó személyi- ,~" korlatot?
sége abban az idõben Merkovszky Pál Bné: Nem emlékszem ponto-
könytárigazgató és helyettese, Toldi Gyuláné volt. san az évre, de több mint másfél évtizede. Az elsõ
Pali, akit az egyszerûség kedvéért csak " FONÖK"- csoportot te hoztad Ie hozzám. Nagy örömmel
nek neveztünk (csupa nagybetûvel), megszállott vállaltam akkor és vállalom ma is. A visszaigazo-
könyvtáros, könyvtárteremtõ és kiváló szakmai lásokból az derül ki, nem csinálom rosszul. Sze-
tekintély volt. Tekintélye volt elõttünk, beosztott- retnek hozzám jönni a hallgatók. Nem fásultam
jai elõtt. Mindenrõl szeretett tudni (tudott is), és bele, nem untam meg, a mai nap is élvezem.
mindent kézben tartott. Tõle tanultam meg, hogy Harmad- és negyedéves hallgatók kerülnek hoz-
egy könyvtár szervezeti mûködésében a legfonto- zárn. Velük sokkal könnyebb, mint a másodéve-
sabb a "szolgálat". Természetesen ennek zökkenõ- sekkel. Túl vannak már egy szigorlaton, nem min-
mentes megszervezéséért Toldiné Teri volt a fele- den "kínai", amit mondok nekik. A könyvtárunk-
lõs. Szinte nem volt nap, hogy ne kérdezte volna ban az a gyakorlat, hogy hétfõn reggel nyolc óra-
meg tõle a FÕNÖK, hogy "a szolgálat rendben kor egy rövid, tizenöt-húsz perces általános tájé-
van"? Pali igazgatósága alatt a I~agyarországi koztatót tartunk a hallgatóknak. Itt mondjuk el,
könyvtárak közül mi voltunk azok, akik reggel hogy heti negyvenórás munkaidõben, reggel nyolc-
nyolctól este kilencig nyitva tartottunk. A kölcsön- tól délután négyig dolgoznak. Az elvégzett felada-
zés tíztõl tizennyolc óráig tartott, szombaton nyolc- tokról gyakorlati naplót kell vezetniük. Ez után
tól tizennyolc óráig voltunk nyitva. ismerkednek meg a gyakorlatvezetõkkel, akik a

-
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! I hét során bevezetik õket az adott munkafolyama- Bné: Alnikor én ezt 'a könyvet megÍrtan1, teljese~
'tokba. kiforrott véleményem volt a könyvtárosi hivatásról. \

i tr Tizenegy évig voltam kölcsönzõ könyvtáros, Sokan megfogalmazták a szakmában már ezt, min-
\il; , 1984-tõl a folyóiratolvasóban tájékoztattam, majd dig hozzátéve a saját egyéniségüket. Azt gondolom,1-ii 200 1 februárjától önálló munkakört kaptam. Egy minden könyvtárosban ki kell alakulnia az évek so-

adatbázist építek megadott tárgyszójegyzék alapján, rán annak az érzésnek, ami a szakmaszeretetet hiva-
amelybõl a hallgatók és az oktatók gyorsan tájéko- tássá változtatja. Mert mi is a különbség a szakIna és
zódhatnak a frissen megjelent szakcikkekrõl. Tehát, a hivatás között? A szakma tanult mesterséget jelent.
munkaköreimbõl kiindulva, a tájékoztatás rejtelmei- Ezt ûzhetem kötelességszerûen, mert valamibõl meg
be, bibliográfiák készítésébe és az adatbázisépítés kell élnem, el kell tartanom a családot stb. Hivatásról
titkaiba avatom be a hallgatókat. akkor beszélünk, ha valaki kedvét leli szakmai tevé-

i Természetesen ügyelek arra, hogy a szakma kenységében, szívvel végzi, és nem cserélné el más,
é: szépségeirõl, a hivatásról, az értelmiség feladatá- jövedelmezõbb foglalkozásért sem. A hivatást érzel-
:! ról is szó essék beszélgetéseink során. Nem talál- mi motiváltság, belsõ késztetés különbözteti meg a

i ,'
1'
1 ' koztam olyan hallgatóval, akinél érdektelenséget, szakmától. Ezt az érzelmi többletet látom visszaiga-

~! '1!; passzivitást tapasztaltam volna. Olyan elõfordult, zolni egy volt hallgatónk, Csiza Ildikó hozzám írt'1 ic hogy elkésett, elfelejtett gyakorlatra jönni, de a levelébõl. Engedd meg, hogy ebbõl idézzek pár
.1 .1 hiányzást mindig pótolták. mondatot! "... Megértését és minden eddigi segÍtsé-
~ I 2002-ben jöttek hozzám elõször levelezõ hall- gét nagyon-nagyon köszönöm, további jó munkát,
\1 : gatók. Velük teljesen más kapcsolatom alakult ki, sok sikert, boldogságot és jó egészséget kívánok. (...)
11 : /' mint a nappali tagozatosokkal. Nagy részük mun- Tényleg õszintén írtam ajókívánságokat, amiket szak-

'1 I ka mellett tanul. Komolyabban állnak hozzá a mai téren is fontosnak tartok, hiszen tudom, milyen
1 : dolgokhoz. Tudják, mit miért tesznek. ritka, "kihalófélben" lévõ a munkáját becsülettel,
j ! Vné: A kilencvenes években -bõ másfél évtized érdeklõdéssel, szeretettel és igényes segÍtõkészség-
~!~ után -ismét tanulásra adtad a fejed. Miért? gel végzõ könyvtáros. Örülök, hogy találkoztam ilyen-

~:~ Bné: A rendszerváltozás magával hozta az új nel is!"'; közalkalmazotti bértáblát. Korosztályomból sokan Vné: Köszönöm ezeket a szép gondolatokat.

kerültünk anyagilag hátrányos helyzetbe. Hiába volt Van-e még valami, amit szívesen osztanál meg az
mögöttünk több évtizedes tapasztalat, felsõfokú ol'Jasókkal vagy a leendõ kollégákkal?
végzettség híján kevesebb lett a fizetésünk, mint a Bné: A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 1994. au-
kezdõ diplomásnak. Így került sor arra, hogy be- gusZtusi számában Kovács László Fizikatanárként
ültem az iskolapadba a fiam korosztályával, és amerikai könyvtárakban címû cikkében olvastam
szereztem fóiskolai könyvtárosi végzettséget. Kenneth Nyirádinak, a Library of Congress Európai

Vné: Ez igazán elismerésre méltó. Írogatsz is. Részlege könyvtárosának egy nagyon ~zép monda-
Két önálló mûved jelent meg. Számos szakmai cikk tát, amelyet akkor meg is tanultam. Igy szól: "A
fûzõdik a nevedhez. Most min dolgozol? könyvtár gyönyörû templom, lehet benne egyedül is

Bné: Az elsõ önálló kötetecském Tóvári Judit gondolkodni, de én vagyok a pap, a titkok ismerõje,
biztatására készült el, a címe: A könyvjáros hiva- kérdezz csak bátran, én szívesen s~gÍtek." Miközben
tása. A második egy szlavisztikai bibliográfia. Ezen megköszönöm a Nyíregyházi Fõiskola könyvtár sza-
kívül két, általam nagyra becsült tanárember, kos hallgatóinak szavazatait és bizalmát, ismét csak
Margócsy József és Bachát László életrajzi bibli- arra tudom felhívni a figyelmüket, hogy úgy érde-
ográfiáját készítettem el. Jelentek meg cikke im a mes csak ezt a szakmát végezni, hogy az hivatásként
Kelet-Magyarországban, a Könyvtári Levelezõ/lap- tükrözõdjön vissza rólunk a kívülállók, az olvasók
ban, a Könyv, Könyvtár, Könyvtárosban és a fõ- számára. Hiszen mi vagyunk a titkok ismerõi, a
iskolai tükörben. Legközelebb a bibliográfiakészí- kapocs a tudás és a nem tudás között, és mindenki-
tés áll hozzám. Folyamatosan figyelem és jegy- nek éreznie kell, aki hozzánk fordul, hogy szívesen
zem a szlavisztika tudományának területén megje- segítünk.
lenõ kiadványokat, cikkeket, Írásokat. Dr. Udvari Vné: Kívánom, további életed is ilyen sikeres
István (aki a hazai szlavisztikatudomány meghatá- legyen, és hogy minél több leendõ kollégának ad-
rozó személyisége) munkásságán keresztül készü- hasd át a hivatásodról vallott nézeteidet! Köszö-
lök teljésségre törekvõen a következõ bibliográfia nöm az interjút.
kiadására, amely 2000-tõl veszi fel az e témában Bné: Számomra volt öröm a beszélgetés.
a Kárpát-medencében megjelenõ írásokat.

: Vné: Jelent meg könyved a könyvtáros hivatá- Dr. Vraukóné Lukács Ilona
sáról. Megj'elenése óta változott-e a véleményed? könyvtáros
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