
Elóöb egy jelentéktelennek látszó pincelejáró névkeresztségen is átesett Könyvtári Levelezõ/lap
mögött egy még kevesek által ismert, titkos sza- cikkeit.
badkõmûves szertartásterem maradványaira lehetett Annak az évnek a tavaszán
mcsodálkozni. Majd a híres budafoki borpincésze- gondolt egy merészet, és útjára in-
tek e~ legrége~~iké~e~ avatták be .a lá~og~tókat dította a Könyvtári. Expre,~st r JtfJ"" "'\'-\'1
a bor es a pezsgo erlelesenek szakmaI fogasaIba. A Szente Ferenc, a KMK 19azgatoJa, il 'f' f ' gigantikus méretû hordók szomszédságában való- és Arató AntaL Laza csuklógya-~;. ~";

ban egy-egy harapásnyi bor megízlelése közben korlatként, Valószínûen maguk is r'; C-':
).o~ tanulhatta meg a társaság, hogy mi a különbség a meglepõdtek a fogadtatáson. Igény c:::-- .-1. ;;:.::;::~

borkóst~lás és a borozás ~özött. Né~ ~ó.tlásra volt:gy ilyen ~p~sú: könnyede~b, .~~. ,- :::~)11'"
e~te,_~dy G~l~ egy~on kedvenc ~~udaI ~s~en- n:hez szakmaI kerdes:kkel keve,s- 1r 1,3;;..~
degloJeben, az IrO egyik levele alapjan elkeszItett se "terhelt" lapra, s bejegyeztettek '1!.;I, :y-" -
vacsorán kínálkozott lehetõség. Könyvtári Levelezá/lapként. Azóta .

! íMinden jel arra vall, hogy a konferencia témája is (sõt, visszagond91va a másfél év- fi 1

iránt,érd:klõdõ könyvtár,osok e~ttal ~s ismeretek- ~edd~l ezelõtti idõkre, még i~- 1. I
ben, eImenyekben, szemelyes találkozasokban gaz- kabb) ugy gondolom, szerencses !
dagodva, szakmai identitásukban megerõsödve tér- ötlet volt a Könyvtáros fõszerkesztõi állásából nyug-
tek vissza otthonukba. Talán ezért is van az, hogy állományba vonult Gerõ Gyula gondjaira bízni a
-mint azt a bevezetóoen említettük -az elsõ hívó szerkesztést,
szóra, a nyár egyéb örömeit másra hagyva, évrõl- Ma már nehéz elképzelni, hogy az elsõ számok
évre .útra kelnek a helyismereti könyvtárosok or- az imént említett DOS-os Wordben formálódtak, a
szágos tanácskozásának egy-egy újabb állomáshe- lézemyomtatón készült szöveget a másolóval készí-
lyére. 2004-ben Szolnok válja õket. tett ábrákkal együtt makett alapján applikáltuk

Reméljük, a szervezõk jövõre is olyan megértõ tükörbe. Az akkor legprofesszionálisabbnak tartott
támogatásra találnak, mint amit az idén a Fõvárosi Ventura kiadványszerkesztõt az OSZK nyomdájá-
Közgyûlés, az NKA, az NKÖM, az MKE, a KELLÓ, ban ugyan használták már, de csak egy példányra
a FSZEK és a Kéhly vendéglõ biztosított. vásárolt az intézmény hardlock-kal is védett hasz-

Sándor Tibor nálati jogot. Nem sokkal késoob megjelent egy hozzá
nagyon hasonlitó, ám sokkal olcsóbb szerkesztõ-

TIzenot ev program Finesse néven, ezt vettük meg. A nyomda
ördögének nevezett álságos nyomdahibák lehetõsé-

Január óta szerepel a kolofonban, hogy lapunk XV. ge megduplázódott, s akadt is példa rá nemegy-
évfolyamába lépett. Ott leírva ez a szám semmi szer. (Gerõ Gyula már azt is megígérte, behozza
egyebet, mint bibliografiai adatot, nem jelent. De: Mogyoródról a fejszéjét, és szétveri amasinát.)
tizenöt év majd' egy negyed emberélet! Mi minden A lap akkor kész, ha kész avezércikke, Akkori-
történt mindeközben! ban -s hosszú évekig még -az elsõ oldalon vezér-

E fi rik It k zd t t .' rt ' ti h ' tt ( ' ) cikk állt. Egy kézen meg lehet számolni azokat,u o us vo a e e o ene a ere IS, ik t fi 1 1" ki d , S t F . írt 1, .,
k1989 tírt nk T "'1'

b , th t " am e nem a ee os a o, zene en .zu,-e u .d.1an meg ocsa a o a Vlsszaem- t k It kn k " knak E b . Itl ' k - k h ' 1 , Im ' . t .d ' . fi1 zama u vo eze e az Iraso. gy aj voe ezone , ogy szeme yes e enyel 1 ezl e. 1" k ' t S t ' tadta Ge - k al 1. ve u : amm zen e a rone ,azonn e IS
1989. június 10-e, szom.ba~ mé~ nem az, elsõ hangzott a kérdés: és mikor lehet postázni a lapot?

~unkanapom volt a ~e~ti k?n~arban, hl~zen A postázásban (szívesen-e vagy sem) sokan részt
hl~atalos~ csak 12~iketol, hetfoto! voltam állo- vettünk. Az akkori lapszámok vékonyak voltak, 16
manyb~, am egy affel: gyorstalpalo- tanfolyamon oldalra szólt a kiadási engedély. Félbehajtva egy a
~ett~m res~t: a ~ord szov:gszer~e~zto DOS-os 4:0- feladót elõrenyomva tartalmazó papírszalaggal fog-
as változatávallsmerkedtunk nehanyan. Nem ser- tuk át s a címet tartalmazó öntapadós címkével
tem ~eg talán, ha :lmondo~, az elõadó nem is ragasztottuk össze.
enyhen d~do~ott, .k~t s~v~ kozt n~godtan lehe~ Az egyik megjelenés napján Szente Feri vidéken
tett szunyálni (amI ram IS fert az elozo munkahelYI volt, Késõ délután érkezett fel a lap a nyomdából,
búcsúztató után). s menten csomagolni kellett volna, mert kis késés-

Edit kolléganõm kénytelen volt fegyeImezetteb- ben voltunk vele. Mégse fogtunk hozzá, mert Gerõ
ben figyelni, mert õ másnap tól már ezzel a PI:9g- Gyula azonnal kiszúrta, hogy fényképcsere történt.
rammal rögzítette kézírásokból az akkorra már a Nem eredeti fotót adtunk a nyomdába, hanem a
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Könyvtáros egy korábbi számából kellett kifotózni lV. Márton Aron

a fényképet. # .
A bajt az okozta, hogy a kinyitott lap mindkét N yan Egyetem

oldalán volt fénykép, s a sötétkamrában a fotós
nem mélázott, melyik képet kell átvennie, így az- A Márton Áron Szakkollégium immár negyedik al-
tán (ha jól emlékszem) egy férfi portréja került a kalommal hirdette meg 2003. augusztus 18-30. kö-
kitüntetett kolleginát méltató cikk mellé. Gyula zött a határon túli fiatalok számára szervezeti nyá-
azonnalleállíttatta a postázást, s azon:.gyötrödött, ri egyetemet.
hogyan hozzuk helyre a hibát. Írt hamar egy hely- -
reigazítást, applikáltuk mellé a fénymásolón ké- ..Át
szült (csapnivalóan rossz minõségû) fotót azzal, hogy "7. 1\: ::: ~ V. MÁR T o 1'1 A RON
további másolatokat rakunk a lapba. Az új máso- './;";io :",,~\'-Ni Y' Á R i E (! Y' E T' Il M
lat aztán olyan rossz volt, hogy majdnem mindegy l"",u~:p~~"t"o" 2 ~03 o ~;U97u;~-;u~~ ;~:;O o
lett volna, ,.helyreigazítunk" avagy nem. Megérke-
zett Szente Feri, s éktelen haragra geIjedt, amikor
kiderült, leálltunk a postázással. Menjen ki így a A könyvtár-Úlfom1atika szekció elöadásai az idén
lap, majd a következõ számban kimagyarázzuk a digitalizálásra koncentrálódtak. A hallgatók (akik
magunkat -szólt az ukáz, hiába dörmögött magá- között -s ez csupán érdekesség -voltak nem szak-
ban Gyula, aki egyébként egy apró betûhibába is mabeliek is) a magyarországi könyvtári rendszerrõl
szinte belebetegedett. és stratégiai tervérõl. a Könyvtári Intézet és az Or-

Állandóan hadakoztunk az idõvel. Gyakran szágos Széchényi Könyvtár szerepéröl, szolgáltatá-
ránk telefonáltak a rendészetröl, szíveskedjünk sairól, a digitalizálási technikáról és projektekröl.
már hazamenni, mert este 9-kor el kell hagyni az a digitalizálás könyvtári szerepéröl. a könyvtárak
épületet. Aztán átköltözött a lapzárta az én la- internetes megjelenéséröl. a teljes szövegû elektro"
kásomba, amikor megvettem elsö otthoni PC-met nikus dokumentumszolgáltatásról hallottak gyakor-
s mellé egy szkennert meg lézernyomtatót. Persze lati ismeretekkel is megtûzdelt elöadásokat és bu-
a lehetöségek ilyetén mértékû korlátlan javulása dapesti nagykönyvtárakba látogattak el. Az elöadá-
határtalanná tett bennünket. Az egyik olimpia sok nagy részének helyszíne a Könyvtári Intézet
idején Gyula elkvártélyolta magát a hallban, a volt. (F.L.)
galéria alatt. Korrigált, amikor elkészült egy új Az [Hadók ..dékulldall 1 - t 1..- t k.. b k H b l eo cyan
o a, nez e az o Impla. s oz en- oz en e -kapták Virt László könyvét
szunyókált. Jól is tette, mert reggel hétre végez-
tünk a lappal. hazavitte, s a lelkemre kötötte,
telefonáljak rá fél] 1-kor, hogy elérje a déli vo-
natot, amivel Veszprémbe utazik. (Ott készült
akkoriban az újság.) Én dolgozni mentem reggel,
így aztán vállalhattam az ébresztést... Le .

Összehasonlíthatatlanul könnyebb most az éle- A Könyvtári Inté':t
tünk, az internet rnindennapossá válásának korá- számítógépes oktatótenne
ban. A ,.tervezett fehér folt" helyére gyerekjáték il- a MÁsz hallgatóival

lusztrációt szerezni. A lesz-e elég anyag gyötrelme
azonban ma is kísért. Aztán rendre túlszaladunk a
tervezett teIjedelmen.

Közben kiadóváltás, személyi változások történ-
tek a folyóirat életében, az azonban szerencsére nem
változott, hogy sok-sok külsõ munkatársunk lelke-
sen íJja a lapot. Ingyen, hiszen újságunk kezdettöl
fogva nem tudott honoráriumot fizetni az írásokért.
(Mint ahogy az utóbbi idöszakban sajnos szakrnánk
más lapjai sem tudnak.)

Szóljon hát a köszönet minden szerzõnknek,
remélve, hogy újabb évfordulókon is leírhatjuk majd:
él még a lap. (Fejós László)
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