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december 23-án – nyitották meg. A fõtitkár be-
mutatta a könyvtár helyiségeit, melyek közül az
egyiket Teleki József elnök Ferenczy István ál-
tal készített mellszobra díszített.

Teleki József negyedszázados elnöksége alatt
rendszeres ajándékokkal gyarapította az általa
alapított Akadémiai Könyvtárt. Az elsõ nagyobb
hagyatékot, a Kresznerics-féle könyv-, õsnyom-
tatvány- és pénzgyûjteményt Teleki József vásá-
rolta meg az Akadémia számára. 1840-ben meg-
vett és a könyvtárnak adományozott egy Mátyás
király könyvtárából származó kódexet, egy cor-
vinát (Ludovicus Carbo: Dialogus de Matthiae

regis laudibus et gestis, 1473–1475).
1850 nyarán megszerezte a könyvtár számára

Jancsó Imre elhunyt miniszteri tanácsos hun-
garika-könyvtárát. Ugyanakkor saját könyvtárá-
nak egy részét, benne õsnyomtatványokat és
Aldina-gyûjteményét, összesen több mint hatszáz
kötetet ajándékozott az Akadémiai Könyvtárnak.
Gróf Teleki József nem csak elnöke volt az
Akadémiának, élete teljesen egybefonódott az-
zal. Végrendeletében méltóképpen gondoskodott
„második családjáról”: a Magyar Tudományos
Akadémiára hagyta ötezer kötetes kézikönyvtá-
rát, valamint 24 ezer forintot a könyvtár gyara-
pítására.

A kiállítás a Könyvtár Vasarely-termében
2005. december 3-áig tekinthetõ meg, vasárnap
kivételével naponta 10 és 17 óra között. Az
Akadémiai Könyvtár honlapján összeállítás te-
kinthetõ meg Teleki József akadémiai tevékeny-
ségérõl és tudományos munkásságáról: http://
www.mtak.hu

Körmendy Kinga – Mázi Béla

a kiállítás rendezõi

Könyvtárostanárok
nyugdíjban

Az iskolai könyvtárosok a XX. század második
felében nehéz körülmények között dolgoztak
hazánkban.

Az 1950-es években – igen kevés kivétellel –
külön díjazás és szakképesítés nélkül látták el
feladatukat, az iskola igazgatójának utasítása
alapján. A hatvanas évek második felében több
helyen biztosítottak az általános iskolákban a
tanároknak 2–4 túlórát, a könyvtár nyitva tartá-
sának megfelelõen. 1971-tõl Budapesten vala-

mennyi általános iskolában kötelezõvé vált a
díjazás, a könyvtári munka mennyiségének meg-
felelõen. A középiskolákban már teljes (48 majd
40) óraszámban kezdtek alkalmazni könyvtáros-
tanárokat. Nõtt az iskolákban a könyvtári alapte-
rület, az állomány, a gépesítés, általában javult a
munkafeltétel az utóbbi ötven év alatt.

A nyugdíjazáskor azonban változatlan a
könyvtárostanárok helyzete. Idézek egy levélbõl,
melyet egy évtizeddel ezelõtt kaptam. (Az írója
a múlt évben halt meg.)

„A fizikai fáradtságom oka, hogy nyugdíj elõtt
pár hónappal mindent elvállalok, ami pénzt hoz.
Most nagyon keserû dolgokat tudnék elmondani
a könyvtárosok anyagi megbecsülésérõl. A ne-
gyedik évet húzom rá. De hiszen te tudod! Ha
idõben megyek el nyugdíjba, milyen kevés len-
ne most! Így sem lesz sok. (…) Tavaly szeptem-
berben elvállaltam a dolgozók középiskolájában
a második osztályt, az idén pedig mellé még
kettõt. Heti két-három alkalommal délután né-
gyig, néha hétig dolgozom (dolgoztam, mert egy
hónapja feladtam). Négy osztály dolgozata, be-
számolók, készülés az órákra, mindig éjfélig
elhúzódó munkát jelentett. Úgy nézett ki, még
így is megéri, de jött egy rendelet, miszerint ez
már két éve nem számít túlórának, csak mellék-
állásnak, s éppen ezért nem képez nyugdíjala-
pot. Ezt persze csak most, márciusban közölték
velem, nem ismerték az illetékesek a rendeletet.
(…) Szerintem az egyesület léphetne e téren, mint
érdekképviseleti szervezet is. (…) a könyvtáro-
sok tartalmi munkáját emelni csak akkor lehet,
ha a könyvtáros meg tudja szerezni a korosztá-
lyának megfelelõ testületi bért, túlórák hajszolá-
sa nélkül. Nem lehet osztályfõnök. Nem is bír-
ná. Ha a lelkét kiteszi sem lehet vezetõ pedagó-
gus, tehát ilyen pótlékot sem remélhet. Marad
tehát az alapbére. S ha az iskolavezetés kéri, he-
lyettesíthet. Mindenképpen ki kellene dolgozni
a minõségi munkát is kifejezõ könyvtárosi pót-

lékrendszert, illetve bérezést. Kisebb lenne a fluk-
tuáció. Többet lehetne követelni. (…) A mun-
kámról, a könyvtárról nagyon sokat tudnék írni.
Hatalmasat léptem elõre az AV-dokumentumok
gyûjtése és feldolgozása terén. Mint munkakö-
zösség-vezetõ még mindig szervezem a könyv-
tári órákat, bemutató órákat.”

Most, 2000 után sokan írnak, mondanak ha-
sonló gondolatokat. Többen Szente Ferenc sora-
ival búcsúznak: „Nyugtalan lelkiismerettel bú-
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csúzkodhatunk. Hogy aztán végleg hûségesek
maradjunk.” (Könyvtári Levelezõ/lap 1993/8. sz.)

Miért írom e sorokat? Egy szál virág helyett
küldöm a pályájukat befejezõ kollégáimnak.
Azoknak, akiktõl szakmánk és munkahelyük nem
köszönt el tisztelettel, pedig életük két-három,
esetenként négy évtizedét könyvtárostanári hi-
vatásuk szerint élték meg, nem tekintve az évti-
zedekig elmaradt szakmai-anyagi-emberi meg-
becsülést. Köszöntöm az Erzsikéket, Gyöngyit,
Esztereket, Marikát, Magdit és azokat az utá-
nunk jövõket, akik könyvtári eszközökkel vég-
zik értékes pedagógiai munkájukat a gyerekek,
fiatalok, pedagógusok, hazánk érdekeit szolgál-
va, nyugdíjba menetelükig.

Ugrin Gáborné

ny. könyvtárostanár

Könyvtárosok napja

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár hagyománya-
ihoz híven az idén is megrendezte a könyvtáro-
sok napját 2005. október 12-én, szerdán 10 órai
kezdettel. Ezen a napon valamennyi könyvtárunk
bezárt, ezzel biztosítva, hogy munkatársainknak
lehetõségük legyen részt venni a programon.

Az eseményen azon kollégák, akik folyamato-
san magas színvonalon látták el feladataikat, elis-
merésben részesültek. Így Pro Bibliotheca Civica
kitüntetést kapott Béniné Virág Mária, az informa-
tikai osztály vezetõje és Szatmári Istvánné, a XII.
kerület, Ugocsa utcai könyvtár vezetõje.

Ha az OSZK hív, hát
persze, hogy ott leszünk!

Középiskolai könyvtárostanárok idei, elsõ mû-
helybeszélgetésére hívott minket a szakma ne-
vében Hock Zsuzsanna könyvtárpedagógiai szak-
értõ, a könyvtárostanárokat mindig segítõ, nél-
külözhetetlen fonott kosarából fontos újságokat,
újdonságokat elõvarázsló szószólónk. Na de
ennyien? Ilyen sokan? Jó, húszan vagy harmin-
can el fognak jönni, de nyolcvanan?!

Igen, ilyen sokan! Hát ki az, aki a tanév ele-
jén nem éhes minden információra? Nem örül a
találkozásnak, egyébként csak szakmai fórumo-
kon, versenyeken látott kedves barátainak?

A kezdés jól sikerült. A helyet is méltónak
találtuk. Kíváncsian hallgattuk a Könyvtári Inté-
zet (a negyvenéves Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központ utódja) bemutatkozását. Mun-
katársai (Bartos Éva igazgató, Hegyközi Ilona,
Hölgyesi Györgyi, Fehér Miklós, Hangodi Ág-

nes) tájékoztattak az intézetben folyó munkáról,
biztatva minket a használatra.

A honlap bemutatásával (http://www.ki.
oszk.hu) teljes képet kaptunk sokrétû tevékeny-
ségükrõl. Izgalmas lesz böngészni a fölös-
példányjegyzék alapján a nálunk vagy máshol
feleslegessé váló, de másoknak még hasznos
könyvek között. Biztatást kaptunk, hogy men-
jünk bele Manciba is – ahogy fõiskolánk tanárai


