
A XIX. Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál Könyvtáros Klubja ebben az
esztendõben is számos különlegességgel
várta a feltöltõdni vágyó szakmai közös-
séget. A klub szombati programjai között
kapott helyet Sóron Ildikó, aki saját ma-
gát könyvtárosnak, tanárnak, bibliotera-
peautának vallja. 

A sorok megteltek érdeklõdõ könyv-
tárosokkal, könyvtárostanárokkal, peda-
gógusokkal és diákokkal. Valamennyien
kíváncsiak voltak a biblioterápia miként-
jére. A bevezetõ percekben Sóron Ildikó
elmondta, könyvtárosi munkájában egyre
inkább érezte, hogy valami mást szeretne
csinálni. Valamit, ami könyvtár is, iro-
dalom is, ám mégis emberközeli. Így ta-
lált rá a biblioterápiára, amelyet külföl-
dön sikerrel alkalmaznak, s volt módja
ezt tanulmányozni Finnországban. Ter-
mészetesen nem elég a vágy, a készség.
Sóron Ildikó a külföldi példákon túl a
legjelesebb hazai mûhelyben tanult.
Egyik mestere, Bartos Éva, maga is jelen
volt e napfényes, könyves hangulattól
zsongó szombaton.

A bevezetõ kérdések során még
mindketten kissé elfogódottak voltunk,
zavart a mikrofon, a beszûrõdõ hirdeté-
sek és produkciók. Sóron Ildikó elmond-
ta, a biblioterápia jó az egyes embernek,
a könyvtárosnak, s természetesen az in-
tézménynek, a könyvtárnak is fontos –
nemcsak reklám, de emberi kapcsolatok
tekintetében is. „Közönsége” a visszatérõ
tagok mellett szinte minden alkalommal
új érdeklõdõkkel bõvül. A MûKINCS-
vadászat az Országos Idegennyelvû
Könyvtárból indult el, ma azonban már

több helyszínen – az iskolai könyvtártól
(Veres Pálné Gimnázium) az Írószövetsé-
gig – van mód a bekapcsolódásra. Ezek-
rõl az alkalmakról leginkább a Kataliston
értesülhetünk.

Mit is jelent ez az egy óra? Mit jelent
a biblioterápia kifejezés? Erre a választ
Sóron Ildikó két tanulmányban fogal-
mazta meg a Könyv, Könyvtár, Könyvtá-
ros címû folyóiratban (3K 2009/6. szám,
valamint 2012/3. szám). Számos interjú
ad támpontot ahhoz, hogy munkáját
megismerjük, a lényeget azonban csak
személyesen tapasztalhatjuk meg. Ezért
is vállalkozott Sóron Ildikó arra, hogy a
könyvtáros klub keretében tart egy rövi-
dített foglalkozást a bevezetõ mondatok
után.

Azt, hogy merész, a kihívásoktól nem
szokott megriadni, eddig is tudtam róla.
Ám ezen a szombat délelõttön valóban
elbûvölt mindannyiunkat. Pillanatok alatt
átalakult a könyvfesztivál könyvtáros
klubja. A székek kört formáltak, s vállal-
kozó kedvû hallgatók beültek a „körbe”.
A bûvös körben ülõk ezúttal kézbe kap-
ták az irodalmi alkotást, Kosztolányi De-
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zsõ Esti Kornéljának bevezetõjét. Ildikó
ismét belsõ hangokra választotta ki azt a
szöveget, amely számára jól ismert,
amelyrõl õ maga már érzelemmentesen
tud gondolkodni, kérdésekkel minket ve-
zetni.

A körön kívüliek ezúttal is instrukciót
kaptak: már nem szólalhatnak meg, bár-
mennyire is szeretnének, s amit hallanak,
annak csak az élményét vihetik tovább,
de azt nem, hogy ki mit is mondott.

Magam, mint házigazda, a Veres
Pálné Gimnázium könyvtárában ültem
elsõ alkalommal a körben. A közös szö-
vegfelolvasás elõtt Ildikó feljegyezte a
nevünket, s innentõl kezdve következete-
sen a keresztnevünkön szólított minket.
Nem volt könnyû dolga, hiszen diákok,
tanárok, könyvtárosok s néhány régi cso-
porttag ült a körben. 

A kérdések segítségével a magunkban
lakó másikra, régi tájakra, diákkori hely-
színekre érkeztünk meg közösen és
egyenként. Idõnként magam is kizökken-
tem az idõt figyelõ, segítõ moderátor sze-
repébõl, s elkalandozhattam Ildikó révén
a magam ifjúságába, a régenvolt énem 
felé. Befejezésül üzenetet fogalmaztunk
és olvastunk föl saját „Esti Kornélunk-
nak”. Az idõ rövidsége, a beszûrõdõ fesz-
tiválzaj ellenére kizökkentünk a minden-
napokból. Megtörtént ismét a csoda, az
„irodalom vérré vált”.

A bemutató után a kérdezõk legin-
kább a módszer tanulhatósága (Sóron Il-
dikó maga is oktatja e metódust), a be-
kapcsolódás lehetõségei, valamint az ok-
tatásban való hasznosíthatósága iránt ér-
deklõdtek. 

A MûKINCSvadászat májusban és
júniusban is folytatódik, érdemes figyel-
ni a Katalistot, a helyszínek honlapjait. ■
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Ismét nagy érdeklõdést váltott ki az
oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyv-
tár által szervezett, Így írnak Õk… címû
rendezvénysorozat újabb elõadása, me-
lyen Szabó Magda költõ-írónõre emlé-
keztek. 

A szép számú hallgatóságot Takács
Tímea, az intézmény igazgatója köszön-
tötte. „A Te életeden csak az Úr fordíthat,
és ha fordítani akar, akkor meg is tette
[…] Ami a születésed és halálod között
történik, az nem számít. Az csak egy pil-
lanat” – e gondolatokkal kezdte vetített
képes prezentációját Fátrai Erzsébet
Márta Bibliotéka-emlékéremmel kitün-
tetett könyvtáros, az Oroszlány Barátai-
nak Köre elnöke. Az elõadó bemutatta a
költõként indult, majd regényíróvá vált
szerzõ életútját, köteteit. Kiemelt fontos-
ságot szentelt elsõ, Bárány (1947) címû

Szabó Magdára emlékeztek


