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Felvidéki tájakon ságos fejedelem hosszú évek óta felújítá." alatt álló
szüló'házát tekintettük meg.

a Kemenesaljai Berzsenyi Kassára érkezvén Balázs Péter hely történész
A talt ' , csatlakozott csoportunkhoz, akinek hozzáértõ

SZ arsasag vezetésével a következõ napokban minden fon-

tos és látni érdemes történelmi emlékhelyet bejár-
"Nem szabad egyedül utazni. A magányos utazó hattunk, az elõzetesen megtervezett úti program-
kénysiermunkát végez. [...] Az ember csak tár- 'nak megfelelõen. Egykori celldömölki kollégánk, ,

saságban tudja látni, érzékelni a világot." Dr. Kiss Zsuzsa -jelenleg a Kecskeméti Református
Bellérné Horváth Cecília, a celldömölki I\resz- Kollégium Gimnáziuma magyartanára -pedig az
nerics Könyvtár igazgatója, Márai Sándor Füves irodalmi emlékhely ekhez kapcsolódó alkotók
könyve'ból idézve teremtette meg a Berzsenyi mûveinek felidézésével és autentikus tolmácsolá-
Asztaltársaság (tagjai a város irodalombarát olva- sával tovább gazdagította, kiegészítette a hely tör-
sóközönsége) és a könyvtár immár hagyományos ténész ismertetéseit. Személyéhez -okkal -ál-
irodalmi utazásának, a 2003. augusztus 19. és 23. landó kíséró'k.ént ragaszkodik a csoport.
között a felvidéki történelmi és irodalmi emlékhe-
lyekre szervezett kirándulás nak az alaphangulatát. l

A harmincöt fõs csoport -Szombathelyrõl, .,
Celldömölkrõl, Pápáról és Budapestról gyûjtve '.

össze az útitársakat -késõ délután érkezett autó-
busszal Sárospatakra, ahol a Zrínyi Ilona Városi
Könyvtár igazgatója, a fáradhatatlan és lelkes
szervezõ-gardírozó Halász Magdolna, saját és a
fõiskola könyvtárának, valamint a Mûvelõdés
Házának bemutatásával fogadott bennünket, s
egyúttal eló'készítette az utolsó napra tervezett
pataki programunkat is.

Szállásunk elfoglalása után fakultatív program-
ként este átsétálhattunk a Rákóczi-vár udvarába, A kassai városnézõ sétának kiemelt célja volt
ahol a Rolla János által vezetett Liszt Ferenc a kassai Szent Erzsébet-dóm megtekintése, a sír-
Kamarazenekar a XII. Zempléni Mûvészeti Na- kápolnában II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és
pok keretében adott koncertet. A zsúfolásig meg- Bercsényi Miklós hamvai elõtt való tisztelgés, s a
telt várudvar közönsége lelkes és értõ befogadója fejedelem koporsójának megkoszorúzása. Szak-
volt az elõadott mûveknek, és elbûvölten hallgat- mailag fontos program volt az egykori Forgách-
ta a két ifjú mûvész, Kelemen Barnabás és Kokas palotában mú'ködõ Állami Tudományos és Váro-
Katalin bravúros és nagy átéléssel játszott hege- si Könyvtár munkájának és szolgáltatásainak
dûlbrácsa szólóját. A koncert utáni séta közben megismerése, igazgatóhelyettesi kalauzolással.
megérintett bennünket az egykor méltán Bodrog- Méltatlan lett volna, ha a városban sétálva nem
parti Athénnak nevezett település hangulata, pol- emlékezünk Johannes Bocatiusra, az egykori
gárai kultúrájának szellemisége. városbíróra, Bocskai követére, a kassai iskola

Felvidéki utunk másnap, augusztus 20-án, az rektorára, majd 1618-tól Bethlen Gábor titkos
ünneprõl való megemlékezéssel kezdõdött. A tanácsosára, a gyulafehérvári könyvtár igazgató-
határátkelés után Borsiban, II. Rákóczi Ferenc jára. A Fekete Sas vendégfogadónál pedig Beth-
kalandos úton visszakerült és méltó helye~. felál- len Gábor és Brandenburgi Katalin lakodalmá-
Iított szobránál helyezte el a m,egemlékezés ko- nak színhelye elõtt tisztelegtünk. Persze azt is ,
szorúját a Berzsenyi Asztaltársaság, majd a nagy- felidéztük, hogy ez az épület a XVIII. század
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végén Kazinczy Ferenc apósának volt a tulajdo- estében, de útközben autóbuszunk ablakából fel-
na. Írók, fejedelmek, vallomások, síremlékek, sej lettek a 450 méter magas hegyen Zboró várá-
emlékhel~k, tolulnak itt egymásra, hiszen a nak romjai. Ez volt Zrínyi Ilona és 1. RákócziHóhér-bástya Miklós-börtönének udvarán ott áll Ferenc házasságkötésének helyszíne. A fürdóne- .

Rákóczi fejedelem rodostói házának 1940 és 1943 lyen az egykori monarchiabeli épületek elõtt ha-
között elkészített mása, amelynek udvari színpa- ladva jutottunk el Sisi szobráig, s elméláztunk
dáról éppen azokban a napokban láthatták a kör- azon, hogy milyen lehetett itt a fürdõélet. Most
nyékbeliek Tóth-Máté Miklós Rodostó címû, Mécs kellemetlen, õrjítõen hangos "zene" verte fel a
Károly által rendezett színmûv,ét, a Budaörsi Já- csendet, hát elmenekültünk szálláshelyünkre,
tékszín mûvészeinek elõadásában. Rodostó, Kas- Szepesszombatra. Néhány óra múlva érkeztünk a
sa, az egykori kassai polgárok, Márai Sándor, a Magas-Tátra perem városába, a középkori ipari
polgár, a lakóháza kapumélyedésében felidézett, városba, ahol a gyönyörûen felújított házak -
az utca zaja által kísért, fenséges sorai most már kiválóan hasznósítva turisztikai célokra -az orsó
mindenkinek személyes emlékei vé váltak. alakú fõtér körül sorak@znak. Éjféli sétát tettünk

Kelet-Szlovákia második városa, Sáros megye a polgárok házai között, a Szent György-temp-
egykori székhelye, Eperjes volt a következõ állo- lom, s a mellette lévõ reneszánsz harangtorony
másunk. Thököly, Rákóczi, Bocskai városa, a elõtt.
"Tarca-parti Athén", ahol jogász volt Kazinczy Másnap Hunfalván át a Poprád-parti városba,
Ferenc és Eötvös József (akinek édesapja Sáros Késmárkra vezetett az utunk. A posztó és a gyolcs
vármegye fõispánja volt), ahol Kossuth Lajos gyártásában jeleskedõ iparosok házait a széles
gimnáziumi tanuló volt, ahol Tompa M~ály ne- bejárók, a magas oromfalakon elhelyezett zsin-
velõsködött. Eperjes az Erdei lak vidéke, Tompa, delytetó'k s a pici, kó'keretes ablakok teszik va-
Petõfi, Kerényi költõi versengésének színtere. rázslatossá. A legöregebb szepesi harangtorony
Megnéztük az evangélikus templomot, ahol a megtekintése után az új bizánci stIlusú új evangé-
Caraffa-vérengzés áldozatainak csontjai nyugsza- likus templomba tértünk be, amelynek kegyeleti
nak, az Evangélikus Kollégiumot, ahol kisdiák mauzóleuma õrzi Thököly Imre Nikodémiából
volt Thököly Imre, a Rákóczi-házat, az Arany 1906-ban ideszá1lított hamvait. A társaság koszo-
Sas patikát, a hajdani megyeházát, amelynek la- rújának elhelyezése után meghatottan énekeltük a
kója volt Eötvös József. Himnuszt. Némi várakozás után bemehettünk az

~ :"""~ evangélikus fatemplomba is, amelyet 1688-ban a
svéd király építtetett hajóépítõivel, egyetlen tégla,
vasék, cövek nélkül. Sajnáltuk, hogy állagmeg-
óvás céljából,a külsejét néhány éve bevakolták.
A görög kereszt alaprajzú, tiszafa oszlopok által
tartott tetõszerkezet, a padok, az oltár egyedülál-
lóan szépségesek.

Podolin következett, a lenszövõ takácsok vá-
rosa, Krúdy néhány iskolaévének színtere. A
Mikszáthot is megihletõ táj, Huszárik Szindbád-
filmjének helyszíne, a kísértet XIII. századi ká-
polnája a temetóoen, a legszebb szepesi harang-
torony, a Fõtér reneszánsz házai sajátos hangula-

Emlékeket kerestünk Bártfán is, bár csak kí- tot sugalltak.
vülról tekinthettük meg -hiszen késõ délután volt 6lubló az egykori kormányzó sztaroszta szék-
már -a Szent Egyed-templomot, amelynek a helye, Zsigmond és II. Ulászló találkozásainak
közép-európai gótikus templomok közül a leg- színhelye, Károly Róbert, János Kázmér,
több (tizenegy) szárnyas oltára van. Megcsodál- Szobieszki János lábnyomának õrzõje, de
tuk a téglalap alakú fõtér közepén a régi városhá- Benyovszky Móric raboskodásának egykori he-
za késõ gótikus-reneszánsz épületét, s felidéztük lye is, ahol Mikszáth kísértetének emléke mellett
az egykori híres nyomda emlékét is. Nem hagy- a XIII. századi fõtér, a lublói vár bûvöli el a lá-
hattuk ki a bártfafürdõi sétát a kellemes nyári togatót.
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Tovább utaztunk a hajdani szepességi székhely- !
re, Lõcsére. A tengerszint felett 573 méter magasan
fekvõ város a vászon, a posztó, az arany-, ezüst-,
rézáruk szállítója, amelynek téglalap alakú fõterét
-a régi piacot -sakktáblaszerûen övezik a sora-
kozó háztömbök. Építészet és irodaLom: a góti-
kus Szent Jakab-plébánia, a polgárok házai, a
V árosháza, benne a Szepességi Múzeum, a Szé-
gyenketrec, a Thurzó-ház ellentmondásos volta -
a XX. sz. elejéról származó szecessziós, sgraffiatós
homlokzat, ugyanakkor a ház érintetlen gótikus-
reneszánsz belsõ elrendezése -, a jezsuita gimná-
zium, amelynek tanára volt HeIl Miksa fizikus és
csillagász. A lõcsei fehér asszony történetének és fikálódott tetemét. Nem kerültük el a vár alatti
Mikszáth Fekete városának helyszíne, s itt, a Fõtér Mauzóleumot sem, amelyet gróf Andrássy Dénes
26-ban mú'ködött a híres lõcsei Brewer nyomda, 1903-ban emeltetett kedves felesége, Franciska
amelyben 1624-ben Comenius Orbis Pictusát emlékére. A stílusában egyiptomi, fehér színben
nyomtatták, és ahol sok fontos egyéb kiadvány tündöklõ épület oltárképe négyezer darabból ké-
mellett pl. Szenczi Molnár Albert munkáit is ki- szült velencei mozaikkép. A világon fellelhetõ
adták. összes márványfajta látható itt a falakba és az

A Magas-Tátra kapuja, Poprád után Igló orsó oszlopokba beépítve, de márvány szarkofágban
alakú fõterére értünk, ahol megtekintettük a XIII. nyugszik a házaspár is, míg kedvenc tacskójuk
században épült plébániatemplomot, a tartományi szobra a parkban õrzi álmukat.
házat, a klasszicista városházát, a szecessziós Betlér és Krasznahorka meglátogatásakor a
színházépületet, a Redout-ot. Emlékeztünk hely szelleme volt lenyûgözõ, a fellelhetõ tárgyi
Csontváryra, aki e helyütt határozott úgy, hogy emlékek, amelyek következtetni engednek egy ma
felhagy a patikussággal és a jövóoen inkább fes- már nem létezõ életformára. A két -magyar
teni fog. nyelven vezetõ -ifjú kísérõnktõl minden fontosat

A Szepesszombatban eltöltött második éjsza- megtudhattunk, értõen és korrekt módon, nagy
ka után, a harmadik napon, a Dobsinai-jégbar- empátiával végzik munkájukat.
lang volt az elsõ úti célunk. A kinti kánikula miatt Rozsnyó volt felvidéki kirándulásunk utolsó
jólesett az egyórás séta, persze kellõen felöltöz- célpontja. Gótikus temploma a Fõtér házsorában
ködve, a világ legszebb és legkiterjedtebb jégbar- áll, a Diáktemploma pedig a tér közepén. Elõtte
langjának tartott természeti csodában. Andrássy Franciska márványszobra. Az egyik

Betléren a 74 hektáros, pavilonokkal, grot- pillérrel támasztott házban volt Rákóczi pénzve-
tákkal, tavacskákkal díszített park közepén áll a rõje, itt verték a réz libertásokat. A polgárházak
XVill. századi, gömöri klasszicista stllusban épült megtartották középkori jellegüket, a copfstl1usú .

Andrássy-vadászkastély. A történelem viharai püspöki palota és a rokokó házak jól megférnek
közepette is teljes egészében megmaradt eredeti egymás közelében. A szemlélõdés után Kassára
berendezése, a képzõ- és iparmûvészeti alkotások vitt az utunk, ahol búcsút vettünk Balázs Pétertõl,
mellett értékes vadásztrófeák, egzotikus vadász- és indultunk vissza Sárospatakra.
emlékek kápráztat ják el a turistákat, a nagy könyv- Hazatérésünk délelõtt jén még Halász Magdi
tárterem pedig külön érdekességet jelentett szá- értõ és odaadó városnézõ vezetésével a Reformá-
munkra. tus Kollégium Nagykönyvtárában tisztelegtünk a

Krasznahorka XIV. században épült rene- XVII-XX. században éltek emléke elõtt, Lórántffy
szánsz vára, amelyet a XVII. századtól az Zsuzsannával kezdve és Béres Ferenccel zárva a
Andrássyak birtokoltak, a XVII-XIX. században sort. A Repozitóriumban megszemléltük Márton
készült bútorokkal, a régi konyhával, a Bebek- A. András festõmûvész kiállítását, bementünk II
ágyúkkal (amelyek Jókai A lõcsei fehér.asszo- piarista templomba, bejártuk a Rákóczi-vár vala-
nyában is szerepelnek) rengeteg érdekességet kí- mennyi szintjét, s a szellemiekben ma is oly gaz-
nált. A barokk kápolna õrzi Serédy Zsófia mumi- dag Bodrog-parti Athéntól az Árpád Vezér Gim-
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náziumban Szyksznian Wanda grafikai kiállítás á- Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár adott otthont.
nak megtekintésévei vettünk búcsút. Augusztus 25. és 27. között a tizenkilenc megyé-

Az ötnapos, felvidéki történelmi-irodalmi em- bõl harnlinc könyvtáros, továbbá a British Council
lékhelyeket felkeresõ túránk tokaji ebéddel ért Könyvtárának és Angol Nyelvi Részlegének
véget. munkatársai népesítették be a könyvtár olvasóter-

A gazdag program maradéktalan teljesítéséért, mét, hogy megismerjék egymás múlt évi tevé-
az átélt élmények nagyszeruségéért illesse köszö- kenységét és tapasztalatokat, friss információkat
net e helyen is a szervezó'ket: dr. Bellérné Hor- gyûjtsenek további munkájukhoz.
váth Cecíliát és az általa igazgatott Kresznerics A GatewayUK tájékoztató pontok mellett sor-
Könyvtár valamennyi munkatársát, a jelen volta- ra megjelennek a megyei könyvtárakban az an-
kat -kiemelten Káldosné Hédit, a "pénzügymi- gol nyelvi forrásgyûjtemények is, melyeket szin-
nisztert" -és az otthon maradottakat egyaránt, a tén a British Council adományoz és tart fenn.
sárospataki Zrínyi Ilona Könyvtár munkatársait, Rendeltetésüket tekintve, szemben a GatewayUK
különösen Halász Magdolna igazgató asszonyt, referenszállományával, ezek kölcsönözhetõ állo-
aki idõt és fáradságot nem kímélve tanácsaival mányt képviselnek, az angol nyelvet tanulók és
segítette a szervezést és kalauzolt bennünket vá- oktatók legnagyobb örömére. 2003 áprilisa óta
rosában, Balázs Péter kassai hely történészt, felvi- már nyolc forrás gyûjtemény mú'ködik megyei
déki úti marsallunkat, szakmai hozzáértéséért, fi- könyvtárakban, így az idén nagyobb hangsúlyt
gyelmességéért, és szolgálatkészségéért. S végül kapott szerepük és tevékenységük a továbbkép-
sok köszönet jár Kiss Zsuzsa tanárnõnek, a meg- zés programjában.
látogatott emlékhely ekhez kötõdõ írók mûveiból A háromnapos továbbképzést Horváth József,
való válogatásáért, a szemelvények tolmácsolásá- a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatója,
ért, a magas szintû irodalmi ismeretterjesztésért, Szabó Miklós, Gyõr-Moson-Sopron Megye Köz-
az olvasás szépségének és nélkülözhetetlenségé- gyûlésének alelnöke és Nigel Rellingham, a Bri-
nek közvetlen bizonyításáért. .tish Council igazgatóhelyettese nyitotta meg.

Dr. Tóthné Király Katalin Ezután az angol nyelvi forrásgyûjteményekben
ny. könyvtárigazgató dolgozó könyvtáros kollégák beszámolóival rög-

tön kezdetét is vette a komoly munka.
Továbbképzés A GatewayUK tájékoztató pontok elmúlt évi

b ., .' k ' k tevékenységét, a pontokban zajló eseményeket,
a rIt taJe oztato ponto kiállításokat Kovácsné Eördögh Rita, a British
munkatársainak Council Könyvtárának munkatársa ismertette. Szó

esett az újabb referenszforrásokról, valamint az
A British Council kezdeményezésére a megyei állomány- és szolgáltatásbõvítésekról. A British
könyvtárakban létrehozott brit tájékoztató hálózat Council és a megyei könyvtárak további együtt-
(GatewayUK Information Access Points) immáron mú'ködését fémjelzi az angol nyelvi forrásgyûjte-
öt éve mú'ködik, és folyamatosan látja el naprakész mények folyamatos áthelyezése a megyei könyv-
információval az Egyesült Királyság kultúrája, fel- tárakba, valamint egy újabb, egyben az utolsó
sõoktatása, valamint az angol nyelvtanulási lehetõ- tájékoztató pont megnyitásának terve.
ségek és idegenforgalmi látványosságok iránt érdek- A vendéglátó gyõri Kisfaludy Károly Megyei
lõdõ rendszeres és alkalmi könyvtárlátogatókat. Az Könyvtárban mûködõ Tájékoztató Pont és For-
utóbbi egy évben újabb két tájékoztató ponttal bõ- rásgyûjtemény munkájáról Redõ Mónika, a me-
vült a hálózat, ezúttal Budapesten a Szabó Ervin gyei könyvtár munkatársa számolt be. Ennek
Könyvtár Központi Könyvtárában és a hálózat keretében átfogó képet adott az öt év alatt meg-
Kó'bányai Könyvtárában. tartott rendezvényekrõl is.

A British Council Könyvtára a folyamatos Az elsõ munkanap záró elõadásaként Mayerné
információfrissítés mellett nagy hangsúlyt fektet a Lõrincz Henrietta, a British Council Könyvtárá-
tájékoztató pontokban dolgozó megyei könyvtá- nak munkatársa tartott bemutató elõadást a Bri-

ros kollégák tájékoztatására, továbbkép~ésére. tish Council honlapján (www.britishcouncil.hu!
Ennek legfó'bb fóruma az évente ismétlõdõ, nyár infoexch/virtual.htm) már elérhetõ szakmai adat-
végi, több napos találkozó, melynek ezúttal a gyõri bázisok tartalmáról és használatáról Virtuális in-
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f?rmációs szolgáltatások a GatewayUK tájékoz- Irodalom-
tató pontokon címmel. (Reméljük, hogy néhány
adatbázis elóob-utóbb a megyei könyvtárakban is és könyvtárpropaganda
megjelenik majd.) V .' M . H '

1 bA második nap a kiscsoportos foglalkozások a r ej er egyel Ir ap an

jegyében telt el, melynek során a kollégák négy-
öt fõs csoportokban tartották meg bewzámolóikat A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a
saját tájékoztató pont juk munkájáról. A tapaszta- Székesfehérváron megjelenõ Fejér Megyei Hír-
latcserét eseményszervezési feladatok követték, lap szerkesztõsége között a különbözõ irodalmi
amivel a tanfolyam szervezõje az önálló esemény- rendezvény sorozatok (elsõsorban az ünnepi
tervezési és szervezési gyakorlat kialakításához könyvhét és A határon túli magyar irodalom hete)
kívánt segítséget nyújtani a megyei könyvtáros népszerûsítésére olyan jó munkakapcsolat alakult
kollégáknak. Ezután került sor a beszámolók ki, hogy érdemes arról egy számvetést készíteni.
közös kiértékelésére és a feladatmegoldások meg- Annál is inkább megtehetjük ezt, mert több éves,
beszélésére. A délutáni programot Nigel Bel- kialakult, szinte már rutinszerûen végzett eredmé-
lingham vezette, és a British Council Angol nyes együttmúKödésró1 van szó, amelynek tanul-
Nyelvi Részlegének munkatársai segítségével a ságait esetleg másutt is hasznosítani lehet.
kollégák megvitatták az angol nyelvi forrásgyûj- A Fejér Megyei Hírlap -mint a rendezvény-
temények múKödését, állományuk felhasználási és sorozatoknak a meghívókban is feltüntetett hiva-
bõvítési lehetõségeit. A fárasztó napot egy üdítõ talos támogatója -azok megvalósítása elõtt meg-
és rendkívül tartalmas, Gyõr belvárosában tett kapja a programokat, a meghívottakról szóló tud-
történelmi és mûvészettörténeti séta zárta, melyet nivalókat, valamint egy aktuális összeállítást a
Horváth József vezetett. programokon szereplõ írók mûveibõl.

A zárónapon Sipos Anikó, 'a British Council Ezek alapján a könyvhetet megelõzõ héten már
munkatársa a brit idegenforgalom legfrissebb hí- néhány elõzetes híradásban, interjúban tudósíta-
reiró1, utazási információkról és az ezekkel kap- nak a várható eseményekró1. A könyvhetet meg-
csolatos legújabb elektronikus információforrások- elõzõ szombati számban pedig kétoldalas, hétvé-
ról tartott elõadást, beavatva a hallgatóságot olyan gi mellékletben közlik a programok teljes listáját
apró részletekbe is, melyeket gyakran az utazási (az idén huszonkét esemény résztvevõit, helyszí-
irodáktól sem tudhatunk meg. nét, idõpontját), a Fejér megyei vonatkozású írók

Hartai Gabriella, a British Council oktatási könyvhétre megjelenõ könyveinek jegyzékét, a
szakreferense a magyar diákok nagy-britanniai könyvheti piknikre (ez a hét központi rendezvé-
továbbtanulási, nyelvtanulási és munkavállalási nye: a könyvtár elõtti téren egész napos könyv-
lehetõségeirõl beszélt, különös tekintettel a Ma- vásár, zenei mûsorok, sörsátor, pódiumbeszélge-
gyarország Európai Unióhoz való csatlakozását tések stb.) meghívottak névsorát, interjút néhány
követõ idõszakra. vendéggel, így ebben az évben -többek között -

A három napon át folyó munka kissé feszített a Csíkszeredán megjelenõ Székelyföld címû fo-
tempója és a nagy meleg ellenére a kollégák öröm- lyóirat fõszerkesztõjével, Ferenczes Istvánnal" s
mel vettek részt a továbbképzésen, és hasznos- Burus Endrével, a Pro-Print Kiadó igazgatójával.
nak minõsítették az együtt töltött idõt. A kiscso- (E-mailen kértük a válaszokat.) Mindezt kiegé-
portos foglalkozások több lehetõséget nyújtottak szíti a könyvheti vendégek mûveibó1 összeállított
számukra, hogy bepillantsanak egymás munkájá- válogatás (versek, kisprózák). Ezúttal, egyéb írá-
ba, tapasztalatokat és ötleteket szerezzenek, vala- sok mellett -a pünkösdi ünnepek közelsége mi-
mint a korábbi tanfolyamokhoz képest aktívab- att -, Ferenczes Istvánnak a csíksomlyói búcsúról
ban vegyenek részt a munkában. írt vallomásos szöv~gébó1 egy terjedelmes rész-

Az együtt elköltött ebédek és vacsorák erõsí- let. A könyvheti piknik másnapján (immár ez is
tették a személyes és baráti kapcsolatokat, me- hagyományos) a címlapon terjedelmes színes fotó.
lyek jótékonyan hatnak mindennapi munkánkra. jelenik meg az eseményró1, majd egy egyoldalas,

Köszönet minden résztvevõnek és szervezõ- színes fényképekkel illusztrált összeállítás (inter-
nek a kemény munkáért! júk, tudósítások) következik. Természetesen a lap

Kovácsné Eördögh Rita -Bedõ Mónika beszámol az e,gyéb rendezvényekró1 (~ városi
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könyvtárban rendezett író-olvasó találkozókról, a lünk! címmel hirdetett könyvtárhasználati vetél-

könyvesbolti dedikációkról stb.) is, ám ami állan- kedõt az általános iskolák felsõ tagozatos tanulói

dó, hogy az újabb szombati mellékletében rend- köréból szervezõdõ ötfõs csapatok részére. Az

szeresen közöl egy terjedelmes interjút a könyv- újság a kéthetenként megjelenõ mellékleteiben

hét jeles résztvevõivel (idén pl. a székelyföldi (Fehérvári Hét, Mezõföld, Vértesalja) hat alka-

vendégeinkkel). lommal közölte a csapatok által megválaszolan-

Hasonló módon népszerûsíti a Fejér Megyei dó, valamilyen módon a könyv- és könyvtárhasz-

Hírlap a Székesfehérváron általában szeptember nálathoz kötõdõ tíz kérdést (A kérdéssorozatokat

második felében megrendezett A határon túli -a községi, városi könyvtárak bevonásával -a

magyar irodalom hete Székesfehérváron és Fejér megyei könyvtár állította össze, s a kérdésekre

megyében címû rendezvénysorozatot. A különb- beküldött írásbeli válaszokat is a könyvtárban

ség mindössze az, hogy a hetet megelõzõ szom- értékeltük.) A kérdések mellett a hírlap minden

bati számban nem két-, hanem háromoldalas elõ- alkalommal egy teljes oldalon közölte a pályázat-

zetes mellékletet ad közre róla. (A rendezvényso- tal összefüggõ tudnivalókat, részleteket a legjobb

rozaton általában húszegynéhány határon túli s megoldásokból,' színes képeken mutatta be

tíz hazai író tanácskozik különbözõ témakörök- (könyvtári környezetben) a csapatokat, a pályá-

ben, s vesznek részt író-olvasó találkozókon, zathoz készült illusztrációkat, a pályázathoz kap-

könyvbemutatókon). A programot és az irodalmi csolódó rendhagyó irodalomórákról készült fotó-

összeállítást a harmadik oldalon egy-egy exklu- kat. A pályázat befejeztével pedig a díjazott csa-

zív interjú egészíti ki (2001-ben Pomogáts Bélá- patokról és az ünnepélyes eredményhirdetésról

val, tavaly Bálint Pataki Józsejfel, a Határon Túli még két alkalommal jelentetett meg egész oldalas

Magyarok Hivatala elnökével, a rendezvény soro- összeállítást. Az összesen több mint hetvenezer

zat egyik védnökéveI). Az elmúlt két évben az példányban megjelenõ mellékletek természetesen

irodalmi mellékletben a következõ határon túli nem csak a pályázók körében hívták fel a figyel-

(vagy egykor ott élt) szerzó'k egy vagy több írását met az olvasás, a könyvtár fontosságára.
mutatta be a lap: András Sándor, Balla D. Ká- A vetélkedõre Fejér megyébõl 310 csapat

roly, Bence Lajos, Csuka Zoltán, Demény Péter, nevezett be, mind a hat fordulóban 252 csapat

Egyed Emese, Gál Sándor, Ferenczes István, küldött be érvényes pályázatot, azaz a vetélkedõ

Szilágyi István, Tari István, Tûz Tamás, Vári (nem beszélve a résztvevó'ket segítõ szüló'król,

Fábián László. A rendezvénysorozatról évente pedagógusokról) mintegy 1300 diákot mozgósí-

általában nyolc-tíz terjedelmesebb cikk jelent meg, tott, s természetesen megismertette ó'ket a Fejér

köztük fényképes interjúk Bemiczky Évával, Balla Megyei Hírlappal is. (Fordulónként a tíz kérdés

D. Károllyal, Gál Sándorral, Gálfalvi Györggyel, közül az egyiket a hírlap korábbi cikkei alapján

Hizsnyai Zoltánnal, Pomogáts Bélával, Szabó lehetett megválaszolni.) Mindehhez hozzátartozik

Ferenccel, Tari Istvánnal. Láthatjuk, a szöveg- még, hogy a hírlap -a vetélkedõ záró ünnepsé-

közlés és a bemutatás között milyen hasznos át- gén -300 ezer forint értékû könyvjutalommal

fedések vannak, bizonyára ez is valamilyen mó- járult hozzá a jó eredményt elérõ csapatok jutal-

don hozzájárult ahhoz, hogy a hírlap több mint mazásához.
ötvenezer olvasója -még ha többségük bizonyá- V égezetül meg kell említenünk, hogy ez a

ra nem vett is részt a rendezvényeken -bepillan- sikeres együttmú'ködés nem valósulhatott volna

tást nyerjen a határon túl élõ írók munkásságába, meg a Fejér Megyei Hírlap fõszerkesztõjének,
gondolatvilágába. (Persze ugyanezt mondhatjuk Elekes Andrásnak és munkatársainak az iroda-

el a könyvheti mellékletek olvasóiról is: ó'k elsõ- lom iránti érdeklõdése, önzetlen elkötelezettsége

sorban szûkebb pátriájuk szerzõi vel ismerkedhet- nélkül.
nek meg évi rendszerességgel.) Arató Antal

A megyei könyvtár és a Fejér Megyei Hírlap

együttmú'ködésére még egy, a könyvtárhasználat, .

~ o~vasás néps,zerû~ítésé~.k?zvet1enebbül ,szolg~-

Keresd a 1'0" nyvta ' rban ' Olvass velu" n1;'
10 vállalkozásrol szolok rovlden. Kezdemenyeze- ~ I r\.

sünkre a hírlap 2001 õszén, az olvasá.s 'évéhez
kapcsolódva Keresd a könyvtárban! Olvass ve- Fejér Megyei Hírlap es a Megyei Könyvtár hatfordulós közös vetelkedöje
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~ Némi magyarázatra szorul talán, mit keresett egy

könyvtáros a Pedagógus-továbbképzési Mód-

..szertani és Információs Központ Kht. (PTMIK)
~ " szeptember 12-ei tanévnyitóján Pilisborosjenõn. A

-válasz egyszerû: a Könyvtári Intézet is akkredi-
C"", ,~"""", "",;Ji' táltatott egy, az iskolai könyvtáros pedagógusok

,:~!íi ---~~~'jfrj számára összeállított képzést a hagyományos és
számítógépes formai feltárásról.

Fél tizenegy táján mindenki az eget kémlelte a
továbbképzõ központ udvarán: vajon ugrik-e az
erõs szél ellenére az ejtõernyõs az 1200 magasan
körözõ sárkányrepülõból, hogy az égból hozza s
adja át Magyar Bálint oktatási miniszternek a
"Repülj a szeretet szárnyán", a halmozottan hát-

-rányos helyzetû gyerekek neveléséhez kapcsoló-
,.n ~--~---~ ,- ~---"~~ ~-- --dó program petícióját. Mint a fotósorozatbóllát-

-~-~ --~---' '--~'~-~-.~ ható, hozta, és átadta. (Lélegzetelállító látvány volt,
~ ~~-_.~~-~--"~~~ L.~~--"';. ahogy másodpercek alatt, szinte a szabadesés tem-

pójával közelített az ejtõernyõs, és az orronk elõtt,
a "célkereszttól" alig méternyire landolt.)

Pertl Gábor igazgató üdvözlõ szavai után
Magyar Bálint oktatási miniszter arról beszélt, mit
vár az oktatási kormányzat a pedagógus-tovább-
képzésról. Polinszky Márta, a PTMIK tovább-
képzési igazgatója egy kiértékelés alatt álló fel-
mérésrõl számolt be, ebben az immár öt éve tartó,
kétezer akkreditált tanfolyamot kínáló képzés
hatékonyságáról kérdezték a résztvevó'ket és a

képzésre delegáló intézményeket.
A Hogyan tovább? címmel tartott elõadás záró

mondata így hangzott: ahogy eddig... A pedagó-
gus-továbbképzés kérdések és válaszok órája
hasznos tudnivalókhoz juttatta a kérdezõket.

Délután Hogyan érvényesüljünk az EU-ban?,
Alternativitás és (tovább)képzés, valamint Titok
és tabu az iskolában címmel ismert szakemberek,
szakértõk közremûködésével elõadások és
kerekasztal-beszélgetés zárták a továbbképzési
tanévnyitó konferenciát.

A könyv'tárosok ha nem is hívatlan, de kéret-
len képviseletében jelen volt tudósító némi sóvár-
gással vegyes sóhajjal szemlélte a komfortos to-
vábbképzõ központot (ld. balra!) -jó volna ilyen
nekünk, könyvtárosoknak is!... (F.L)
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