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Régióról régióra
A cím igencsak megtévesztõ, hiszen nem ország-
járásról adhatunk számot, hanem egy, a fõvárosi
könyvtárosokat érintõ sorozatról.

Immár másfél eszten-
deje, hogy a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár és
a Fõvárosi Pedagógiai és
Pályaválasztási Tanács-
adó Intézet együttmûkö-
dési megállapodást kö-
tött. Ennek keretében
rendeztük meg a tavalyi
esztendõben közösen az
Könyvtárak összefogása
a társadalomért és az
iskolai könyvtárak világ-
napja alkalmából vetél-
kedõsorozatunkat, amelyet idén a könyves va-
sárnapon egy családi versengés követett.

A versenyek, mûhelybeszélgetések, szakmai
napok és konferenciák módot adtak arra, hogy
Budapest könyvtárostanárai megismerkedjenek a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyv-
tárával és munkatársaival. Ám Fodor Péter fõ-
igazgatóval úgy gondoltuk, hogy a helyi kapcso-
latokat is jó lenne elmélyíteni. Ezért a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár régióit alapul véve talál-
kozókat szervezünk a kerületek könyvtárostanárai
és közkönyvtárosai között.

Az elsõ „régiós” találkozóra a Kelet-pesti Régi-
óban került sor november 20-án. A régió hat kerü-
letet foglal magában, könyvtárosai és köz-
könyvtárosai megtöltötték a Hubai Jenõ Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Könyv-
tár nemrégiben felújított épületének nagytermét.

A megnyitó szavakat Horváth Csaba, a Fõ-
városi Önkormányzat fõpolgármester-helyettese
mondta. Nemcsak a könyvtárak, iskolai könyv-
tárak szerepérõl, jelentõségérõl szólt, hanem sze-
mélyes hangon emlékezett Szabó Magdára is.
Majd az egybegyûlteket köszöntötte Pálinszki
Antal, a XV. kerület alpolgármestere, aki maga
is igen sokat tett a kerület iskolai könyvtárainak
fejlesztéséért.

A szakmai programot Fodor Péter elõadása
nyitotta, aki nemrég megjelent kötetének témá-
járól, a könyvtári protokoll kérdésérõl beszélt.
Jómagam az etikai alapelveket idézve a kapcso-
lattartás, az együttmûködés, a továbbképzés iránti

igény kérdéseit és megvalósult formáit foglal-
tam össze a jelenlevõknek.

Szecsei Lászlóné, a régió könyvtárainak veze-
tõje az iskolai könyvtárismeret-oktatás és a köz-
könyvtárak által nyújtott lehetõségek összefüg-
géseirõl szólt elõadásában. Végezetül a szerve-
zõmunkában nagy szerepet vállalt Frenyó Vil-
mos Lászlóné beszélt arról a nagyszerû kezde-
ményezésrõl, amelynek eredményeként a XV.
kerület valamennyi iskolai könyvtárában integ-
rált könyvtári feldolgozás történt, s létrejött a
közös könyvtári adatbázis. Az elõadások után
módunk nyílt a közös beszélgetésre a Pedagó-
giai Könyvtárban.

Reméljük, hogy sokan találkoztak, ismer-
kedtek össze ezen a szép délutánon. A jelen-
levõk nemcsak szakmailag töltekezhettek föl,
nemcsak új ismeretségeket köthettek, de haza-
vihették azt a címjegyzéket is, amelyet Frenyó
Vilmos Lászlóné vezetésével a pedagógiai
könyvtár munkatársai állítottak össze. Köszö-
net érte!

A Régióról régióra programsorozat január-
ban a Budai Régióban folyatódik, ahol a ven-
déglátónk a Fõvárosi Szabó Ervin könyvtár XII.
kerületi „Ugocsa” könyvtára lesz.

Hock Zsuzsanna

Iskolai könyvtárosok írják
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