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tárban könyvespolc. Hiányzik a CD-k, CD-ROM-
ok tárolására, bemutatására szolgáló hely, és még
hosszan sorolhatnám a nincseket. Én azonban
optimista könyvtáros vagyok, mert könyvtárra
mindig szükség volt és lesz is, változhat a neve,
de a nagy titkok tudója mégiscsak a könyvtár.
Az ember pedig születésétõl kezdve kíváncsi a
titokra.

Kovács Lászlóné

könyvtáros

„Egy csepp emberség”

2003. október 13-án volt a Kodolányi János Fõ-
iskola felújított és kibõvített könyvtárának ünne-
pélyes átadása. (A könyvtár történetérõl, az át-
építésrõl, a könyvtári hálózat kialakításáról a
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros címû folyóirat
közöl cikket. Az építkezésrõl készült fotók a
www.kodolanyi.hu/lib honlapon, a Friss menü-
pontban találhatók.)

Ez a nap számomra és kollégáim számára több
szempontból is emlékezetes marad.

Reggel – kávét kortyolgatva – hallgattam
kedvenc rádiómûsorom aznapi útravalóját Len-

gyel Anna Egy csepp emberségében, és közben
arra gondoltam, mit mondanék ma én, ha Len-
gyel Anna engem kérdezne. Természetesen egy
szép idézetet a könyvrõl és az olvasásról, a
könyvtárakról. A gondolat nem hagyott nyugod-
ni, és persze a könyvtáravató egy idézettel kez-
dõdött a fenti témákról, s ez némi sugallatra
eljutott a Magyar Rádióhoz is. Az igazi megle-
petés akkor ért, amikor másnap Lengyel Anna
telefonált, és meghívott a mûsorába egy beszél-
getésre.

Öröm és félelem, megtiszteltetés és felelõsség
érzése töltött el, hiszen könyvtárosként nyilatkoz-
hatok, a fõiskolát és a szakmát is képviselem.

A felvétel készítése nagyon kellemes volt,
amihez persze hozzátartozik Lengyel Anna vég-
telen kedvességet, nyugalmat és derût árasztó
lénye is. Az a figyelem, szeretet és odafigyelés,
amellyel körülveszi és kérdezi riportalanyait,
feloldja a feszültséget.

Persze óriási izgalommal vártam (vártuk )az
adást, a szépen fogalmazott bölcsességeket. Azt
tudtam, hogy Richard de Bury aforizmája csupa
máig ható igazságot fogalmaz meg, de, hogy én
mit mondhattam a mikrofonba, hát arra már nem
nagyon emlékeztem.

Talán senki se veszi nagyképûségnek, ha fel-
idézem a mûsort.

„A könyvek mesterek, akik minket bot és
fenyíték nélkül, kemény szavak és harag nélkül,
ruha- és pénzadományok nélkül tanítanak. Ha
közeledel hozzájuk nem alszanak, ha kérdezed
õket, semmit nem hallgatnak el, ha félreérted
õket, nem duzzognak, ha tudatlan vagy, nem
nevetnek ki. Azért mindenkinek, aki magát az
igazság, boldogság, bölcsesség, tudomány és a
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hit buzgó köve-
tõjének vallja,
szükségképpen
szeretnie kell
a könyvet.”
(Richard de
Bury)

Egyre többet
beszélünk és
hallunk arról,
hogy mennyire
keveset olvasnak a gyerekek és sajnos a felnõt-
tek is. Minden idõt elvesz a média, amely jó
tulajdonságai mellett számos veszélyt is hordoz,
hiszen válogatás nélkül zúdítja ránk az informá-
ciókat.

Én azt a fajta olvasót szeretem, aki úgy olvas,
hogy kizárja maga körül a világot. Sajnos na-
gyon jellemzõ az, hogy tudatlanok mondanak
nagy okosságokat, és úgy érzik, hogy akkor a
kezükben hordozzák az egész világot, holott igazá-
ból bölcsességet a könyvekbõl tudnánk tanulni.

A média és az üzleti érdek is azt sugallja,
hogy nem kell a könyv, hiszen egyszerûbb vala-
mit rövidítve elolvasni, videón megnézni vagy
számítógépen kikeresni. Így nem kell „utána-
bányászni”, fölöslegesen sok idõt tölteni azzal,
hogy megtaláljuk azokat az információkat, ame-
lyek a könyvekben is megvannak.

Több mint harminc éve vagyok könyvtáros,
de máig is, ha megfogok egy új könyvet és
megszagolom, annak semmivel nem pótolható
illata van. A könyv az utolérhetetlen boldogság.

Amellett, hogy nagyon sokat használom az
internetet és elismerem annak összes szépségét,
okosságát, sokszor választok könyvet is az
interneten keresztül, aminek mindig megvan az
a veszélye, hogy nem tudok belelapozni.

Elhangzott a Magyar Rádió Kossuth adóján
2004 november 14-én (vasárnap) az Egy csepp
emberség címû mûsorban. Felelõs szerkesztõ:
Lengyel Anna

Beniczky Péterné

Az Informatikai
és Könyvtári Szövetség

hírei

November 24-én ülést tartott az Informatikai és
Könyvtári Szövetség (IKSZ) elnöksége és kép-
viselõ-testülete az Országos Széchényi Könyv-
tárban. Napirenden a decemberi közgyûlés elõ-
készítése, szakmai munkacsoport felállítása, tá-
jékoztató a titkárság munkájáról és aktualitások
szerepeltek.

Dr. Fodor Péter elnök ismertette a közgyûlés
végleges programját, s tájékoztatta a résztvevõ-
ket, hogy a tagság kiértesítése határidõre meg-
történt. A végleges program szerint a közgyûlés
vendége lesz és elõadást tart dr. Magyar Bálint

oktatási miniszter és dr. Hajdú Attila, a Regio-
nális Fejlesztési Holdig Rt. elnök vezérigazgató-
helyettese.

A továbbiakban javasolta, az IKSZ kezdemé-
nyezzen tárgyalást az Oktatási Minisztériummal
(OM) arról, hogy együttmûködve állítsanak össze
egy jegyzéket a legkeresettebb szakkönyvekrõl,
s ezeket javasolja digitalizálásra. Ebben az elõ-
készítõ munkában jelentõs szerepe van az egye-
temi, az egyházi és a megyei könyvtáraknak is.
Fontos lenne, hogy kidolgozzanak egy hosszú
távú programot ezen dokumentumok digitalizá-
lására.

Építkezés közben
– és a

végeredmény.
Képek a

Kodolányi János
Fõiskola

könyvtárának
átépítésérõl


