
visszaemlékezést, és egyidejûleg hitelesíti Bényei
Miklós szakavatott, gazdagon jegyzetelt A Haj-
dú-Bihar Megyei Könyvtár elõzményei és létre-
jötte címû tanulmányát.

Futala Tibor kedvesen szellemes és nem
minden erudició nélküli memoárral -a válasz-
tott mûfaj keretei között az idõszak kultúrpoliti-
káját is kritikai éllel illeti -tiszteli meg az alkal-
mat, Amikor externista voltam a megyei könyv-
tárban debreceniségem kezdetén címû írásában.
Simon Zoltán a megyei könyvtár módszertani
munkáját tekinti át 1952-tõl 2000-ig.

Ezt követõen figyelemre érdemes oldalak
következnek Szilágyi Irén jóvoltából a Hajdú-
Bihar megyei ellátórendszerrõl, annak megszer-
vezésérõl, szolgáltatásairól, kapcsolatairól, a
nemzetiségi lakosság könyvtári ellátásáról, külö-
nös tekintettel a cigány etnikumra.

G. Szabó Edit a Gyermekkönyvtár létrehozá-
sa és munkájának kibontakozása címmel írt nagy
lélegzetû összefoglalót. Harangozó Attiláné táb-
lázatokkal is illusztrálja a Barátunk a könyv 01-
vasópályázat Hajdú-Bihar megyei sikerét. Pap-
né Angyal Agnes gondosan jegyzetelt dolgozatá-
ban Képzés, továbbképzés a Hajdú-Bihar Me-
gyei Könyvtárban címmel ad áttekintést az 1952
és 2000 közötti évek ilyen jellegû munkájáról. A
könyvtárközi kölcsönzés múltja és jelene -Lilik
János írása a kezdetektõl az aDR-ig kíséri a
szolgáltatás alakulását. Gellér Ferencné dr., a
Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár igazgatója A
könyvtár modernizálása címû tanulmányában a
közmûvelõdési könyvtárak (köz)könyvtári infor-
mációs rendszerének szaktörténeti rögzítésére és
a jövõkép felvázolására vállalkozik.

Az emlékkötetet százoldalnyi adat (kronoló-
gia, bibliográfia, fénykép) és egy nem tudni miért
ide rejtett írás, a Gellér Ferencné által gyûjtött,
jegyzetelt Egy álom krónikája. Az új megyei
könyvtár meg nem épÍtésének története zárja.

A Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár* megnyitásá-
nak ötvenedik évfordulóját jubileumi kiadvánnyal
is megtisztelte. Az elõszóból megtudjuk: "mivel
rendszeres könyvtártörténet megírására nem ke-
rülhetett sor, úgy gondoltUk, hogy emlékkönyvet
adunk ki. Ebben a mostani dolgozók és a hajda-
ni kollégák tanulmányokkal és visszaemlékezé-
sekkel, adatsorok és bibliográfiák összeállításá-
val tesznek kísérletet a megtett út áttekintésére
és értékelésére, a fontosabb állomások, a múlt-
beli események felidézésére. E célt szolgálja az
egykorú újság- és folyóirat-közleményekbõl ki-
válogatott szemelv.ényanyag is."

A szemelvényanyagból, mely a könyvben több
mint hetven oldal, feltárul a megyei könyvtárak
közös és egyben különös útja. Most csak egy
hírre szeretnék utalni: "A megyei könyvtár,
megyénk új, jelentõs kulturális intézménye de-
cember 21-én, Sztálin elvtárs születésnapján
nyílik meg, hogy aztán még eredményesebben
segítse megvalósítani Sztálin elvtárs szavait, azt,
hogy: minden munkást és parasztot mûvelt em-
berré teszünk". Aki a Hajdú-Bihar Megyei
Könyvtár alapítása emlékére kiadott szakmatör-
téneti kötetet kézbeveszi, az példás és pedáns
munkát vesz kezébe.

Bevezetés helyett címû írásában Arató Attila
1960-tól 1991-ig emlékezik a könyvtárban töl-
tött -életúttal felérõ -évekre. Teszi ezt a könyv-
tárpolitika és -irányítás aspektUsából. Félelmét,
mely szerint "az emlékezõ -akarva akaratlan -
mindig korának, kortársainak ír, és szükségsze-
rûen szubjektív", tárgyilagos méltósággal teszi
felejthetõvé. Arató Attila 1963-tól 1991-ig volt
a megyei könyvtár igazgatója, és ma is úgy érzi,

"érdemes ügyért dolgozott".
Ezt követõen a könyvben a már említett sze-

melvényanyag következik Dokumentumok cím-mel. 
A fejezet hûen támasztja alá a bevezetõ
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