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kreatív gondolkodás, a bármely feladat megol-
dásában újat teremtõ képesség, a józan ítélõké-
pesség, az elkötelezettség, a megalapozott, bátor
döntések, a következetesség, a felelõsségtudat,
az emberség s a bölcs derû.

A magam számára nagy megtiszteltetés, hogy
tanítványa lehettem az egyetemen, számtalan
emlékezetes élmény, megjegyzés, gesztus, ne-
kem szánt, személyre szóló mondat idézõdik fel
bennem vele kapcsolatban. Szakmai pályafutá-
som végén, ami fõként a könyvtárosok felsõfo-
kú képzéséhez kötõdik, visszatekintve azt látom,
hogy tudatosan vagy nem, de mindenképpen az
õ és munkatársai – akik többsége számára szin-
tén õ volt a meghatározó – példáját próbáltam
követni, persze több-kevesebb sikerrel. Egyér-
telmû számomra, hogy ez a mintakövetés jelen-
tette a legtöbb megpróbáltatást, a nehezebb utat,
de a belsõ harmóniát, az örömöt, az erkölcsi sikert
s a szakmai elismerést is. Köszönet érte.

Suppné Tarnay Györgyi

Irodalmi est az Országos
Idegennyelvû Könyvtárban

2006. december 12-én az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban, a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letével közös szervezésben került sor az „Alkotó
könyvtáros” sorozat keretében Szakács István iro-
dalmi estjére. Szakács István a BME Urbanisz-
tikai Tanszékének könyvtárosa, aki 2006-ban
elnyerte a legjobb elsõ kötetért járó Bródy Sán-
dor-díjat. Történtek dolgok címû regényérõl a kö-
tet szerkesztõje, Závada Pál Kossuth-díjas író és
Virág Bognár Ágota, az Országos Idegennyelvû
Könyvtár magyar nyelvi referense beszélgetett a
szerzõvel. Képünk az irodalmi esten készült.

Olvasni jó!

Ezzel a címmel a nyári szünet idõszakával kez-
dõdõen a téglási Városi Könyvtár és Közmûve-
lõdési Intézmény olvasónapló-pályázatot hirde-
tett alsó és felsõ tagozatos gyermekek számára.

A feladatokat négy magyar író: Békés Pál,
Csukás István, Lázár Ervin és Janikovszky Éva
életrajzából, írásaiból állítottuk össze, abból az
alkalomból, hogy idén ünnepeljük születésük
kerek évfordulóját. Az olvasónaplóval egyrészt
az õ irodalmi tevékenységük elõtt szerettünk
volna tisztelegni, másrészt pedig a gyerekeket a
könyvtár, illetve a katalógusok helyes használa-
tára tanítani, olvasásra ösztönözni.

A beérkezett számos helyes megfejtés igazol-
ta törekvéseinket, a részt vevõ gyerekek nagy
lelkesedéssel vetették bele magukat a feladatok
megoldásába, az ajánlott irodalom olvasásába.
Így ismerték meg és lett kedves olvasmányél-
mény az alsó tagozatosok számára Lázár Ervin
Berzsián és Dideki, illetve Békés Pál A kétbal-
kezes varázsló címû meseregénye, a felsõ tago-
zatosoknak pedig Janikovszky Éva Kire ütött ez
a gyerek? és Csukás István Keménykalap és
krumpliorr címû regénye.

A pályázat értékelésére, eredményhirdetésére
2006. november 8-án került sor a téglási Városi
Könyvtárban. A gyerekek író-olvasó találkozó
keretében személyesen is megismerhették ezen
alkotók egyikét, Békés Pál írót, mûfordítót. Felejt-
hetetlen, életre szóló élményben volt részünk,
amikor maga az író mesélt életének meghatározó
pillanatairól, az írásról, a történetek születésérõl.

A beszélgetést a nyertes pályázók díjazása, az
oklevelek és ajándékkönyvek átadása követte.

Reméljük, hogy az irodalmi vetélkedõben való
részvétel, illetve a Békés Pállal való találkozás
örök emlék, életre szóló élmény marad, ami arra


