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A városnézés kezdetén Philip Frigyes fõépí-
tész és Kiss Bernadett régész avatott be minket
Vác múltjának rejtelmeibe, a fõtéri rekonstruk-
ciót meghatározó szempontokba. A „Memento
Mori” Kriptamúzeum, illetve a Váci Egyházme-
gyei Gyûjtemény Báthory Miklós váci püspök
(1474–1506) élete és kora címû kiállításának
megtekintése után a Kõkapu vendéglõben, Amb-

rus János és csapata jóvoltából, egy kellemes
hangulatban elfogyasztott, finom ebéddel zárult
az esemény, mely sokunkban tovább erõsítette a
tudatot, hogy Pest megye (s benne Vác) csodák-
kal teli világ, melyben még könyvtárosnak lenni
is érdemes.

Köszönet érte mindazoknak, akik ezt lehetõ-
vé tették számunkra: a Tourinform Irodának,
amely többféle váci idegenforgalmi kiadványt
ajándékozott; Floch Istvánnénak, a Floch Cukrá-
szat vezetõjének; Farkas Pálnak, a Bartók Béla
Zeneiskola igazgatójának; végül, ám elsõsorban,
a váci Katona Lajos Városi Könyvtár valamennyi
munkatársának.

Gerber György

Továbbképzés
a partnerség jegyében
a mûvészetek
és az irodalom városában

„Még a Magyar Tengeren is túl…” címmel tar-
tottak továbbképzést Balatonfüreden, a jelen
épületbe költözésének huszadik évfordulóját
ünneplõ Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûj-
temény, valamint a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Veszprém Megyei Szervezete közös szer-
vezésében.

A folyó év június 5-én tartott, egynapos kép-
zés záró programja volt a 78. ünnepi könyvhét
rendezvénysorozatának és a VI. országos gyer-
mekkönyvnapoknak.

A könyvtárban rendezett konferenciára gyer-
mek- és iskolai könyvtárosok kaptak meghívót
Veszprém megyébõl, hogy megismerkedhesse-
nek azokkal a hagyományokkal és új tendenci-
ákkal, melyeket reményünk szerint be tudnak
majd építeni a mindennapi munkájukba. Könyv-
tárunkban a múlt év tavaszán háromnapos mû-
vészetterápiás továbbképzést szerveztünk hazai
és határon túli gyermekkönyvtárosok számára.

Az elõzõ évhez hasonlóan, hagyományteremtõ
szándékkal kívántuk folytatni most is a tavaly
megkezdett munkát. Mindezt azzal is kifejezésre
próbáltuk juttatni, hogy könyvtárunkba már több-
ször meghívott elõadóinkat (Bartos Éva, Lázár

Péter) ismét fölkértük, hogy jöjjenek el újra.
Ugyanakkor új elõadókat (Kucska Zsuzsa, Fe-

nyõ D. György) is megszólítottunk, akik szintén
szívesen tettek eleget a meghívásnak.

Továbbképzésünket Cserép László, a balaton-
füredi Mûvelõdési, Oktatási, Sport és Idegenfor-
galmi Osztály vezetõje nyitotta meg.  Nemcsak
az olvasás nélkülözhetetlen voltáról beszélt, ha-
nem a minõségi olvasás szerepét is hangsúlyoz-
ta, külön kiemelve a könyvtárosok felelõsségét.

Az elsõ elõadást a házigazdák nevében Ma-

daras Judit gyermekkönyvtáros tartotta. Az „Itt

a kezem, nem disznóláb!” címû, prezentációval
egybekötött elõadás révén a résztvevõk betekin-
tést nyerhettek a balatonfüredi gyermekkönyv-
tárban 2004 és 2007 között zajlott társadalmi
integrációs kísérletbe, mely sajátos nevelési igé-
nyû és ép gyermekek bevonásával valósult meg
hazai, illetve határon túli keretek között a mese
és a mûvészetterápiák segítségével.

A 235 ezres látogatói számmal megdõlt a Múzeumok
Éjszakája rendezvénysorozat tavalyi 200 ezres látoga-
tói csúcsa. Számos könyvtárban is nyitva tartottak jú-
nius 23. éjszakáján. Darvas Tóth Péter klogjáról:
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Ezután Lázár Péter drámapedagógus, elõadó-
mûvész, a Magyar Drámapedagógiai Társaság
tagja hívott bennünket közös játékra, melynek a
Játékkal az olvasásért címet adta. A másfél óra,
melynek során gyermekké váltunk, gyorsan el-
röpült, de az idõ rövidsége ellenére is átélhettük
azt, hogy hogyan gondolkodnak a gyermekek.
Ezt a tapasztalatunkat bizonyára hasznosítani
tudjuk majd, ha könyvet kell ajánlanunk felnõtt
fejjel gyermek olvasóinknak…

Közben Budapestrõl várt elõadóink is megér-
keztek. A gyermekkönyvtár olvasótermében el-
költött „ebédünk” – pogácsa, szendvics, kávé,
üdítõ – után folytatódott a továbbképzés.

Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója a
fejlesztõ biblioterápiáról beszélt. Egy tanórányi
idõbe sûrítette be mondanivalóját úgy, hogy az
is átfogó képet kaphatott a biblioterápiáról, aki
elõször találkozott ezzel a témával. Aki viszont
többször hallotta már Bartos Évát, az is megbi-
zonyosodhatott arról, hogy ugyanabban a témá-
ban sem ismétli önmagát, mert mindig tud vala-
mi újjal szolgálni, valami meglepetést kínálni a
hallgatóknak.

Kucska Zsuzsa a Fõvárosi Szabó Ervin könyv-
tár Liszt Ferenc téri Gyermekkönyvtárából érke-
zett. Abból a módszertani központból, melyet
áldozatos munkával alakított ki épek és fogyaté-
kossággal élõk legnagyobb örömére. (Fölfogha-
tatlan, hogy ez a mûhely ma megszûnésre van
ítélve!) „A játszótársam, mondd, akarsz-e len-

ni?” címû elõadásában összefoglalta azokat a
módszereket, melyek – mintegy könyvtári kere-
tek között mûködõ –  válaszul szolgálnak Kosz-
tolányinak az elõadás címében idézett kérdésére.

A záró elõadást Fenyõ D. György író, a
Kibõl lesz az olvasó? címû könyv szerzõje
tartotta. Gondolatmenetét azzal kezdte, hogy
nem is csodálkozhatunk a mai fiatalság észjá-
rásán. Ha összehasonlítjuk a mai ifjúságot érõ
információhalmazt egy korábbi nemzedékével,
megdöbbentõ a mennyiségi és minõségi kü-
lönbség. Az elõadó e gondolat mentén jutott
el odáig, hogy nem szabad meglepõdnünk, ha
mások a mai fiatalok olvasási szokásai, igé-
nyei. Konkrét példák felsorolása után a legér-
dekesebb pontnál kellett idõ szûke miatt befe-
jeznie az elõadását. Azonban azzal búcsúztunk
el egymástól, hogy remélhetõleg egy követke-
zõ továbbképzésen alkalmunk lesz majd a
kötelezõ olvasmányokkal kapcsolatban a pro

és kontra vélemények kifejtésére, ütköztetésé-
re is.

Sárköziné Sárovits Hajnalka, a balatonfüredi
városi könyvtár igazgatója köszönte meg az elõ-
adóknak az elõadást, a résztvevõknek pedig az
érdeklõdést. Ez utóbbi abban is megnyilvánult,
hogy a nap végére sem morzsolódtak le a kollé-
gák, sõt olyan is volt, aki – elõzetes jelzéséhez
híven – csak délután érkezett. Úgy gondoljuk,
ha a könyvtárosok között lesz mindig 27 ember,
aki fontosnak gondolja a hasonló tematikájú
képzést, akkor érdemes a megkezdett munkán-
kat folytatni. Külön is megfogadva a Bartos Éva
által idézett Kodály-gondolatot, mely gyermek-
könyvtárosi munkánk mottója is lehet: „Vegyük

komolyan a gyermeket.  Minden egyéb ebbõl

következik.”

Madaras Judit

A MKE Zenei
Szervezetének debreceni

szakmai találkozójáról

2007. május 31-én és június 1-jén került sor a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szer-
vezetének szakmai találkozójára, melynek ezúttal
Debrecen adott helyet. A szervezést a Debreceni
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Médiatá-
ra és a Városi Zenei Könyvtár munkatársai vállal-
ták magukra, a találkozó megrendezését a Nemzeti
Kulturális Alap anyagi támogatása segítette.

Felhívásunkra az ország több zenei gyûjte-
ményébõl jelentkeztek a részt venni szándéko-
zók, így a debreceni kollégák mellett Nyíregy-
házáról, Békésrõl, Miskolcról, Szegedrõl, Buda-
pestrõl, Vácról, Érdrõl és Pécsrõl is érkeztek
könyvtárosok.

Rendezvényünk célja az volt, hogy egyrészt
továbbképzésként lehetõséget biztosítsunk szak-
mai kérdések felvetésére és megválaszolására,
másrészt a találkozási alkalom megteremtésével
elõsegítsük a kollégák szakmai és perszonális
kapcsolatainak kialakítását, illetve a meglévõ
kapcsolatok fejlesztését. A személyes találkozá-
sok, a párbeszéd ugyanakkor jó lehetõség arra
is, hogy erõsítsük szakmai biztonságunkat és
önértékelésünket.

A program nyitó elõadására a Debreceni Egye-
tem új helyre költözött Médiatárában került sor.


