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nyokba. Homo Pictus címû
sorozata válogatás 2002 és
2004 között készült olajfest-
ményeibõl.

A Mózner Anna – Hor-
váth Ágota alkotócsoport té-
májának ihletõje J. K. Row-
lingnak a Harry Potter me-
seregény-sorozata mellett

kiadott Legendás állatok és
megfigyelésük címû köny-
ve. A benne ABC sorrend-
ben szereplõ mitikus állatfi-
gurák, lények képi megfor-
málása volt a cél, azért, hogy
a gyerekek és a felnõttek fes-
téssel és rajzolással örömet
szerezzenek maguknak és
környezetüknek úgy, ahogy
mások örömzenét játszanak.
Mózner Anna volt a spontán szervezõdõ alkotói
csoport mûvészeti és pedagógiai vezetõje.

Az Egyetemi Könyvtár 2005-ben húsz alkotó-
nak, alkotócsoportnak biztosít ingyenesen lehetõ-
séget munkáinak bemutatására.

Négyhetes váltásokkal december végéig szá-
mos képzõmûvészeti stílusban készült alkotást
láthatnak az érdeklõdõk, az extrémebb számító-
gépes grafika és a klasszikus olajfestmény egy-
aránt megtalálható lesz az Egyetemi Könyvtár ki-
állítás-sorozatán. A kiállítások megrendezését a
Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V. kerü-
leti Önkormányzat támogatta. Minden kiállítás in-
gyenesen látogatható.

Éjjel nappal könyvtár!
– A könyvtár a jövõ!

Mottó: „Mennyi titkot, lehetõséget, játékot,
tudást, élményt, szeretetet rejt a könyvtár,
mely olyan hely, ahol mindenki megtalálja
a könyvön keresztül, amit legfõképp keres
– önmagát.”

Eme figyelemfelkeltõ és jövõbelátó cím mögé bújt
a Mezõtúron, 2005. április 8-án és 9-én tartott
konferenciánk, amely a mezõtúri Móricz Zsig-
mond Könyvtár és Közösségi Ház, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elnöksége és
az MKE Gyerekkönyvtáros Szekció égisze alatt

futott. Így egymás után olvasva a két összetevõ
programsort, az jutott eszembe: ez lesz a jövõnk,
hogy éjjel-nappal? Felsejlett elõttem, hogy ez biz-
tos tetszene az olvasóknak, mert záráskor is alig
bírnak megválni bõrfoteljeiktõl, és a legváratla-
nabb idõpontokban is rángatják kilincsünket be-
bocsátásban reménykedve.

No, de vágjunk az események közepébe, va-
gyis elejébe. Egy jó konferencia olyan, mint egy
ízes saláta, sok összetevõbõl áll össze, és a próbája,
hogy elkél-e. A Mezõtúron töltött 24 óra alatt ez a
saláta kitûnõen megérett, és mondhatom, az íze is
kitûnõvé vált (minden mellék szájíz nélkül).

Adva volt hozzá egy fantasztikus, melegszívû,
tettrekész könyvtáros csapat, kibõvülve a Mûve-
lõdési Ház teljes kollektívájával, és egy vendég-
váró helyszín. Ehhez érkezett Bozóki András kul-
turális miniszterünk, aki szeretett volna látni egy
ilyen könyvtáros eseményt, ismerkedni velünk.
Kapcsolódott a programhoz az MKE elnöksége
és a Gyerekkönyvtáros Szekció gárdája, akik jó
szokásuk szerint az ország minden tájáról érkez-
tek. Ennyi összetevõbõl talán azt feltételeznénk,
hogy az események kissé kaotikussá válnak, de a
mezõtúriak kitûnõ szervezõ munkájának köszön-
hetõen minden tökéletesen mûködött.

Elõzõ este, ahogy megérkeztem, nagyot mo-
solyogtam a látványon. (Mint a régi filmen, jutott
eszembe, amikor a miniszter közölte, hogy ezt a
pálmát már látta valahol…) Még akkor festették
az elõteret, elõzõleg virágokat ültettek, és próbál-
ták eltüntetni mindazt, ami nem a köz szemének
való. Végigjártuk a helyszíneket, hogy minden
rendben legyen, így kiderült például, hogy a ki-
állított Nagy Könyv elsõ lapja azonnal kizuhant
a kinyitáskor, és jött a gyors ragasztás.

A nagy napon már tíz órakor érkeztek a gye-
rekcsoportok, és három helyszínen beindult a népi
játszóház – egyet én vezettem. Jól festettem az
elnöki dresszemben, ahogy csuhéztam. A felnõtt
könyvtárban megindult az estig tartó folyamatos
felolvasás, a nagyteremben pedig a konferencia
nyitása után egy fantasztikus drámaóra. A helyi
drámatanárnak minden elismerésem. Megkérdez-
tem, hogy beállhatnak-e a könyvtárosok is játsza-
ni. Persze – válaszolta igen meggondolatlanul. Így
negyvenketten maradtak… Jól elfáradt a végére,
de a hangulat fantasztikus volt. Én, ugye, min-
denfelé rohangáltam, és csak bekukkantottam.
Amikor épp bementem, két gyerekkönyvtáros az
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ünneplõ kosztümjében a padlaton hevert, hogy
hûen megjelenítse Rómeót és Júliát.

Délre megérkezett a miniszter. Persze innentõl
ugye már ugrásra készen. Jött Rózsa Endre or-
szággyûlési képviselõ, Koncz Erika és Skaliczki

Judit a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériumából, Ramháb Mária, a Nemzeti Kulturális
Alapprogram könyvtári kollégiumának elnöke,
Zalainé Kovács Éva az Informatikai és Könyvtári
Szövetségbõl, Rajkort Ildikó, a Család és Szociál-
politikai Intézet szakreferense, aki alternatív progra-
mokkal foglalkozik és még sokan mások az MTV-
tõl, RTL Klubtól, Duna TV-tõl, sajtótól.

No, a tévések kitalálták, hogy nem jó a kör-
nyezet a sajtótájékoztatóhoz, mert könyves kéne,
legyen a gyerekkönyvtárban. Persze ide rejtettünk
el mindent, mert ide úgyse jönnek… Gyors pa-
kolás, a csálén odatámasztott Petõfi-kép mellé
beállt Bozóki András. Szavazott a nagy könyvre, és
a Közkincs programról tartott sajtótájékoztatót.

Ezek után elkezdõdött a konferencia.
Bozóki András immár a nagy nyilvánosság

elõtt is elmondta vidék- és könyvtárfejlesztési
programját, Kell egy hely – Közkincs program

címmel, amely a kulturális együttmûködés prog-
ramja. Az olvasás megszerettetésére, a kulturális
esélyegyenlõség megteremtésére, olyan közössé-
gek életre hívására irányul, amelyek képesek a
fiatalok megtartására – nyilatkozta. A program
alapján száz községben újulhat meg a könyvtár,
másfél milliárd forintos hitelprogrammal indul, és
a „könyvtárbusz” szolgáltatás is életre kel, egyen-
lõre három busszal. Kell egy hely, ahol közös-
ségre talál a község, falu, kisváros lakossága, és
erre ideális helyszín a könyvtár. (Jó példája volt
ennek a mezõtúri könyvtár is, ahol tényleg érez-
hettük, hogy milyen vonzó, megtartó ereje van.)
Méltatta A Nagy Könyv programot, mely szintén
egy út az olvasáshoz való visszataláláshoz.

Majd Bakos Klára, az MKE elnöke tartott elõ-
adást A könyvtár esély a szabadsághoz címmel.
A címhez híven arról beszélt, hogy milyen fontos
a mai világban a szabadságra és esélyegyenlõ-
ségre való törekvés, és az egyén szabadsága a
legfontosabb. Ehhez pedig kitûnõ közösségi teret
teremtenek a könyvtárak.

Minden ember király! címmel tartott elõadást
Szûcsné Boldog Mária, a mezõtúri könyvtár
gyerekkönyvtárosa. Elõadásából megtudhattuk,
hogy mi mindent tesznek házigazdáink a társa-
dalmi esélyegyenlõség megteremtéséért 18 ezer

fõs városukban, melynek közelítõleg tíz százalé-
ka roma származású. „Valljuk, hogy minden
ember király, akit szakmailag jól felkészülten,
elõzékenyen, szeretettel, empátiával kell szolgál-
ni. Munkánkban nagyon fontos a szolgálat
mindenekfelettisége, a szerénység, az emberi tar-
tás, a munka becsülete, a mások iránti érdeklõ-
dés, a nyitottság. S milyen egyéb lehetõségeink
vannak még az egyenlõ esélyek nyújtásában,
különösképpen a gyermekek irányában? A mi
filozófiánk az, hogy a gyermekkönyvtár a gyer-
mekek számára legyen versenyhelyzetektõl, kény-
szerektõl, feszültségtõl mentes menedék, biztonsá-
gos, támogató otthon, ahol nem kell tétre teljesíteni
s bele lehet feledkezni a játékba, az olvasásba.”

Ezek a gondolatok, ez a küldetésnyilatkozat
sokunk számára megszívlelendõ, így pontosan
idéztem az elõadásból.

Együtt egymásért! címmel folytatta az esély-
egyenlõség témáját Keszi Erika, aki a Pécsi Vá-
rosi Könyvtárból érkezett. Bosnyák Viktória köny-
ve után szabadon derûs „tündérboszorkányoknak”
nevezett kolléganõi munkájáról beszélt. Azokról
a tündérboszorkányokról, akik nap mint nap he-
lyettesítenek szülõt, nagyszülõt, testvért, barátot,
akikhez oda lehet menni beszélgetni, kérdezni,
olvasni… Akik nagy szaktudással, megfelelõ
képzettséggel, tapasztalattal, biblioterápiás szak-
képesítéssel, gyógypedagógiai, szociálpedagógiai
tanulmányokkal rendelkeznek. Nem utolsósorban
pedig jókedvvel és szívvel-lélekkel. Fogyatékkal
élõ olvasóikkal kiemelten foglalkoznak már hosszú
évek óta, most eme kör A Nagy Könyv programba
is bekapcsolódhat a könyvtárosok segítségével.

Egészséges és speciális igényû gyerekek talál-

kozói a Katona József Könyvtárban címmel tar-
tott elõadást Koleszár Márta, aki a kecskeméti
megyei könyvtárból érkezett. Sokat beszélünk
napjainkban az integrációról, annak minden örö-
mérõl, bánatáról. Márta az integráció elõnyeirõl
szólt az ép és a speciális nevelési igényû gyere-
kek szempontjából.  Bemutatta, hogy milyen
különleges mûködési feltételek valósultak meg
könyvtárukban (akadálymentes megközelítés és
épületen belüli közlekedés – lift Braille-gombok-
kal –, nagy terek, speciális felszereltségû mosdó,
optikai eszközök (olvasószemüveg, olvasógömb,
olvasóléc, nagyító, olvasógép). Beszámolt arról,
hogy milyen integrált programokat tartottak idáig
könyvtárukban. Márta elõadása megerõsített ab-
ban, hogy mennyire fontos ez a tevékenység, és
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mekkora örömet, biztatást tud adni a gyerekeknek
egy-egy ilyen program, amikor megnyílhatnak tár-
saik elõtt egy biztonságos, otthonos környezetben.

A konferencia végeztével mindenkit útjára
engedtünk, és volt egy óránk, hogy kifújjuk
magunkat. Mert 18 órára érkezett 18 lelkes, kipi-
hent tizenéves, akikkel ettõl kezdve 12 órát töl-
töttünk együtt. Szituációs játék, könyvtárhaszná-
lati vetélkedõ, dramatizálás. Közös vacsora a
megmaradt állófogadásból. 23 órakor nekiálltam
csuhézni, szalmázni velük. Megalkottuk szalmá-
ból az Éjjel-nappal könyvtár szlogent. Már alig
láttam ki a fejembõl…

Aztán ágyat készítettek. Érdekes volt, mert a
felnõtt könyvtárban aludtak a gyerekek, széke-
ken, asztalon, földön hálózsákban. Megdöbbentõ
volt a könyvtári tér eme újszerû felhasználása, de
a gyerekek nagyon élvezték. Mintha egy titkos
birodalomba kaptak volna bebocsátást, amikor
csak õk… A gyerekkönyvtáros még elolvasott
nekik három mesét, amit reggelre dramatizálniuk
kellett. És akkor jött el az a pont, amikor azt
mondtam, hogy ezt már nem bírom. Éjfélkor le-
kapcsolták a villanyt, és elkezdtek kísérteni lepedõ-
ben, pizsamában, zseblámpával. A hanghatásokról
most nem írnék…

Én az igazgatóhelyettes irodájába vonultam el,
egy priccsre. Keskeny volt, kemény és rövid, négy
kereke lévén pedig útrakelt, ha meggondolatlanul
megmozdultam, így igen ziláltan ébredtem. A gye-
rekek persze reggelig vircsaftoltak. Reggel 7-kor
könyves torna, vetélkedõ, majd próba a színház-
teremben, mely videofelvétellel összekötött szín-
házi elõadássá fajult. Aztán elbúcsúztunk egymás-
tól. Tényleg szuper kölykök voltak.

Romeltakarítás, a díszítéshez kölcsönkért virá-
gokat vissza a virágboltba. Miközben a könyvtár
kinyitott, kissé furcsán nézegettek az olvasók,
amint ott tréningruhában, igen gyûrt ábrázattal
mászkáltam közöttük. Persze mindjárt lobogtat-
ták a helyi Néplap számát, aminek a címoldalán
ott volt az esemény, meg a tévében is látták.

Összepakoltam, búcsúzkodás, aztán ki az ál-
lomásra. Szerencsére a vonaton már senki nem akart
hozzám szólni, és csendes olvasgatásba merültem –
mit láthattam volna Mezõtúron, ha… címszó alatt.
Még ülõhelyem is volt. Emlékeimben pedig meg-
maradt a finom saláta minden íze és élménye.

Budavári Klára

(Következõ számunkban olvashatják Szûcsné

Boldog Mária és Keszi Erika elõadását is – a szerk.)

Minõségmenedzsment
tréning az Egri Bródy
Sándor Megyei és Városi
Könyvtárban

Örömmel értesültünk arról, hogy a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár 2005. május 26–28.
között minõségmenedzsment tréninget szervez a
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával.

Meglátva a program elõre kiküldött tematiká-
ját, szorongással töltött el bennünket az a gondo-
lat, hogy gyakorlati feladatokat is meg kell majd
valósítani. Eddig csak olyan továbbképzéseken
vettünk részt, ahol elméleti elõadásokat hallgat-
tunk, s azokról írásban vagy szóban kellett szá-
mot adni. Aggodalmunk azonban alaptalannak
bizonyult, ugyanis a három nap programjai közül
a gyakorlati feladatok közös megoldása bizonyult
a legélményszerûbbnek, és egyúttal a legnagyobb
kihívásnak. Mindazonáltal el is mélyítette az el-
méletben hallottakat.

A menedzsment kifejezés eleinte idegen volt
számunkra, úgy éreztük, inkább az üzleti életre
jellemzõ, azokra az emberekre, akik másokkal
szemben bármi áron egyéni érdekeiket érvénye-
sítik. Ez a gondolatunk sem állja meg helyét, látva
azt az elõadók által sugárzott elhivatottságot, amellyel
egyetlen céljuk munkájukban az, hogy a könyvtár-
használókat igényeik szerint kiszolgálják.

Nagyon tetszett, hogy a megnyitó gondolatok
után – megelõzve az elméleti ismeretek átadását
– hangsúlyt fektettek arra, hogy a résztvevõk
megismerjék egymást. Tizenöten voltunk, és alig
voltak köztünk olyanok, akik már korábban is
találkoztak egymással. A megszokott néhány
mondatos bemutatkozás helyett egymást mutat-
tuk be. Öt perc állt rendelkezésünkre, hogy a
mellettünk ülõt megismerjük, és róla, munkájáról
beszámoljunk a többieknek. Gyakoroltuk azt, ami
a könyvtáros munkánkban is elengedhetetlen, az
egymásra figyelést.

Az elsõ gondolat, amit Sohajdáné Bajnok

Katalin elõadó tolmácsolt nekünk, a változtatás
szükségessége, amely önmagában semleges fo-
lyamat, pozitív vagy negatív elõjelet attól kap,
ahogyan értékeljük. Ha ragaszkodunk ahhoz, ami
ugyan jól bevált, de már korszerûtlen, akkor nincs
megújulás a könyvtári tevékenységben. Részlete-
sen beszélt arról, hogy a PGTT- és a SWOT-ana-
lízis hogyan készítheti elõ a változást. Bátorított
arra, hogy azonosítsuk a problémát, az elõre ki-


