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felkerestük Pácinban a bodrogközi kastélymúzeumot, a XII. századi karcsai református templomot és Tákoson az 1766-ban épült, "mezítlábas
Notre-Dame"-nak nevezett református templomot.
Közben jókat ettünk, borkóstolón ízlelgettük a
hegyaljai bort és a kialakuló új barátságokat. És
sokat-sokat beszélgettünk.
Hihetõ, hogy mindez belefért két és fél napba?
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Fülöp Mária

határon túli ny. könyvtáros

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Borsod
Megyei Szervezete háromnapos erdélyi kirándulást szervezett tagjai számára. A tapasztalatcsere
ötletét négy fiatal székelyudvarhelyi könyvtáros
kolléganõ háromhetesmagyarországi tanulmányútja adta, akik 2002 és 2003 tavaszán érkeztek
Miskolcra, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárba, ahol a könyvtár különbözõ tevékenységeivel és szolgáltatásaival ismerkedtek meg. Tartalmas és szép élmények birtokában tértek vissza
szülõföldjükre.
A megyei könyvtár néhány munkatársának
kezdeményezéséreaz intézmény vezetéseis szorosabb kapcsolat kialakítására törekedett, sehhez
csatlakozott az MKE Borsod Megyei Szervezete
is, amely 1990 óta több szakmai együttmú'ködést
épített ki a határon túli könyvtárosokkal. Az egyesület a kassai és a zilahi összeköttetés kiépítése
után a székelyudvarhelyi Városi Könyvtárral is
erre törekedett.
A konkrét tervek megvalósításánakegyik kezdeti lépésevolt a székelyudvarhelyiVárosi Könyvtárba tett látogatás. A könyvtár igazgatója,
Hermann Gusztáv Milwly és kolléganõi nagy szeretettel kalauzolták a csoportot az intézményben.
A nagy látogatottságú, mintegy százhúszezres
állománnyal rendelkezõ közmûvelõdési könyvtár
korszerû körülmények között mú'ködik. Az állománygyarapítás egyik legfontosabb forrása számukra a helyi könyvesbolt. Könyvtári integrált
rendszerként a TinLibet alkalmazzák., Saját
weboldallal még nem rendelkeznek, de elkészítését tervezik. Igen ötletes a gyermekek számára
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kialakított kuckó, ahol egy óvónó'kból és tanítónó'kból álló csoport tart rendszeresfoglalkozást a
hét minden napján (bútorfestés, makramézás,
üvegfestés,gyöngyfûzés, szövés-fonás).Rendkívül ötletes a "Látvány- és hangzótár", melyet egy
Budapestenvégzett, filmrendezõ szakos munkatárs vezet. Itt havonta új kiállításokat és foglalkozásokatrendeznek.
A szakmai program után a könyvtár munkatársait a Református Diákotthon Alapítvány Kollégiumában látták vendégül.

A könyvtárlátogatást követõen mindenki bele- ged konzultációs központ lett. Azt Monok Istvántól
feledkezett a lélegzetelállító csíki, gyergyói tájba. tudjuk: 1989-benindult a nappali tagozat, s 1995-ben
akkreditálták az egyetemiképzéstSzegeden,ahol példaSzívünkbe zártuk a Békás-szoros és a Gyilkos-tó
értékû integrációja alakult ki a fõiskolai és egyetemi
hihetetlen szépségeit. A csapat hazafelé Szej- tanításnak.Máder Béla oktató helyett inkább munkáltakefürdõn Orbán Balázs síremlékét, Farkaslakán tóként közelítette meg Gyuris György kérdését:az uniTamási Áron, Marosvécsen Kemény János és verzális szakmai tudásra hogyan készít fel az iskola.
Wass Albert sírját látogatta meg. Útközben Még ha bármilyenjól is, a besorolásalapja akkor sema
Korondon megállva szebbnél szebbnépmûvészeti végzettség,hanema végzett munka legyen. Kokas Károly az infonnatikus-könyvtáros dilemmáról beszélt, s
tárgyakból válogathatott mindenki. A nagyon jó
furcsa volt épp' tõle hallani, hogy a számítástechnika
hangulatú, tartalmas kirándulásra és a szépélmé-nyekre
még ma is gyerekcipõbenjár, az perszealapvetõenfonsokáig fogunk emlékezni.
tos, hogy a könyvtáros szakmai ismereteketelmélyülten
sajátítsákel a hallgatók. Kialakult egy ún. szegedimodell
a szakpárosításban
-errõl Monok Istvántól hallhattunk.
Szó esett arról is, hol töltsék a könyvtári gyakorlat idõszakáta hallgatók. Bakonyi Géza szerintaz a jó, ha felét
saját intézményben,a másik felét kijelölt (nem választott!) helyen.
RamhábMária munkáltatókéntközelítve meg a kérdésta képzónelyektantervénekegyeztetését
tartanászükségesnek,mert szerinte ebbenmanapságnagy a" változatosság",pontosabbanfogalmazva: azonos végzettség
más-más tudásanyagotjelent annak függvényében,ki
hol szerzi a diplomáját, s ez megengedhetIen.Egyeztetésrelenneszükség,még akkor is, ha az integráció nagyfokú önállóságotad a felsõoktatási intézményeknek.
(1:)

Gulyás Lászlóné

az MKE Borsod Megyei Szervezeténektitká-

ra

Az Összefogása könyvtárakért -2003 rendezvénysorozat országosmegnyitóját a 120 éves szegediSomogyikönyvtárbantartották. Az október 6-ikai nyitókonferenciát követõen kerekasztal-beszélgetéshez
rendeztékát az
elsõ emeleti folyóirat-olvasótermet. Ha a körbeült asztal
nem is volt kerek, a körbeülõk széksorai kört alkottak.
A beszélgetéstGyuris György, a Somogyi-könyvtárnyugalmazott igazgatója vezette, résztvevõi a szegedi
könyvtárosképzésprominens személyiségeivoltak: Bakonyi Géza,Hajdu Géza, HaneszAndrea, Kokas Károly,
Mader Béla, Monok István.
Gyuris György az 1951-es népkönyvtári tanfolyamtól kezdve sorolta a szegedikönyvtárosképzésállomásait, Hajdu Géza kiegészítésével ismerkedhetett meg a
délutáni program meglepõennagyszámúhallgatóságaa
szegedikönyvtárosképzésolykor meglepõ fordulataival.
Érdekes:levelõ tagozatonindult a felsõfokú képzés,Sze-

Amikor még fiatal voltam és már könyvtáros,
kedvenc szakmai olvasmányaim' voltak a könyvtárépíté.s-zettel
foglalkozó írások. Ezek egyikében
botlottam bele a "küszöbláz "-ba, mely könyvtári
vonatkozásbanmég szûz egyéneknélszokott fellépni, az építész-könyvtáros-pszichológusszerzõ
szerint kivált akkor, ha a beíratkozásrakiszemelt
könyvtár már ránézésre is a zártság, az elzárkózás érzetét kelti. Bezzegahol a tervezó'knem takarékoskodtak az üveggel s a könyvtár mint nyitott könyv kínálja magát az érdeklõdõknek, ott
úgyszólván akaratlan mozgással,mondhatni tudat alatt lépheti át a küszöböta potenciális olvasó, mielõtt még gátlásai manifesztálódhatnának.
Hogy ez miképpen jelentkezik a visszaúton, a
könyvtárból való kilépésnél, azt nem vizsgálta a
szerzõ. Nyilván, mert nem voltak kellõ mélységû
olvasószolgálati tapasztalatai.
Nem lévén olvasószolgálatos én sem, értheto;
hogy inkább csak a fantáziámat mozgatta meg az
olvasmányélmény.Szinte látni véltem a könyvtár
elõtt toporgó (s történetesenférfi) olvasójelöltet,
akit a belépésnekmár a gondolatára is kiver a
küszöbláz. S még jó, ha a kapuban trónoló,
köszöblázmérõvelés küszöbláz-csillapítóvalfelsze-
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