
TUDÓSÍTÁSOK 

KÖNYVTÁRBAN DOLGOZNI JÓ! 
 

Egy hétig voltam a Deák Ferenc Megyei Könyvtár önkéntese. Rengeteg 
tapasztalatot és ismerőst szereztem. Büszke vagyok rá, hogy itt dolgozhattam, hiszen 
nem mindennapi dolog könyvtárban segédkezni. De erről később! Most jöjjenek az 
„előzmények”! 

A tanév kellős közepén jártunk, amikor is egyszer csak segíteni szerettem volna az 
iskolai könyvtárban. Mindenfélét tettem-vettem: könyveket rendezgettem, gyerekeknek 
segítettem, visszavettem a visszahozott regényeket, meséket, ismeretterjesztő 
könyveket. Érdekes munka! És ez így ment napról napra, hónapról hónapra. Végül 
egészen június 15-ig itt ragadtam a tanév végéig. Ekkor döntöttem el: nyáron is 
szeretnék könyvtárban dolgozni. Az iskolai könyvtár kiesett a lehetőségekből, hiszen az 
nincs nyitva nyáron. Így megpróbáltam a megyei könyvtárban „munkát találni”, és 
sikerült! Egy hét önkéntes munka várt rám augusztus 14-től 19-ig. 

Így jutottam el idáig. Eleinte a gyermekkönyvtárban segédkeztem, de aztán 
belekóstoltam a könyvek érkezésétől a selejtezésig minden apró lépésbe. Szívből örülök 
annak, hogy olyan emberek közelségét érezhettem, akik mindenben segítőkészek és 
kedvesek voltak. Nagyon örülök, hogy ott lehettem és jövőre is szeretném folytatni! 

Egy átlagember – legalábbis szerintem – azt hinné, hogy a könyvtárosi munka 
egyszerű, mint az egyszer egy. Hát én ezt messzemenőkig cáfolom! A könyvtárosnak 
ismernie kell a dokumentumokat – persze nem egytől egyig, de azért megkönnyíti a 
dolgát. Tudnia kell bánni az emberekkel, mindenben segíteni nekik. Nem is beszélve az 
állománygondozásról: mindig figyelni a könyvek állapotát, kölcsönzési mennyiséget, és 
még sorolhatnám. Ezek mellett pedig nagy erény a türelem! Egy könyvtáros munkája 
tehát igen összetett. De én minden esetre örültem, hogy ezt végezhettem, és mint már 
említettem, még szeretném is! Nem azt mondom, hogy ezt választanám életpályának, 
mert ezen kívül még számtalan dolog érdekel, de azért nem zárom ki. 

Nem tisztem beszélni az iskolai könyvtárunk állapotáról, ezért ezt nem is teszem. 
Ugyanakkor meg kell említenem: többet kéne mindenkinek tenni a könyvtárakért. Nem 
a gyermekek látogatásáról van szó, hiszen a kisgyerekek mindig érdeklődnek a mesék 
iránt, a nagyobbak pedig a kötelező olvasmány vagy egy-egy szakdolgozat írásának 
érdekében úgyis ellátogatnak ide. Arról kell csupán meggyőznünk őket: a könyvtár több 
mint az internet! Egy könyv kézbevétele nem pótolható az internet oldalainak 
böngészésével. Igen, ez nem kis feladat, de előbb vagy utóbb végrehajtható. Visszatérve 
előbbi fejtegetéseimhez, én egy olyan hely biztosításáról beszélek, amelyben mindenki 
jól érzi magát. Ez a városi és a megyei könyvtár esetében teljesül, de nem vagyok benne 
biztos, hogy minden iskolánál is. (Én például tudok egy olyan iskoláról, amelynek 
építésekor az építész elfelejtett könyvtárat tervezni, és így tulajdonképpen egy 
raktárhelységbe kényszerült a ma már több, mint 10000 dokumentummal büszkélkedő 
könyvtár.) 

Elérkeztem cikkem végéhez, így még egyszer le szeretném szögezni, hogy 
könyvtárba járni jó dolog, és én is nagyon jól éreztem magam abban az egy hétben, 
amelyet ott töltöttem. Nem tudom elégszer hangsúlyozni a könyvtárba járás, és a 
könyvek olvasása nagyon fontos, nem véletlenül uralta több száz éven keresztül a 
Földön élő értelmiség elméjét a Gutenberg-galaxis! Mindenkinek sok sikert, és sok 
örömöt kívánok a könyvek szeretetéhez.  
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