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programként így került sor Beri Béla helytörté-
nész A holokauszt emlékezete az ózdi térségben
címû elõadására és az ehhez kapcsolódó fotódo-
kumentációs emlékkiállítás megrendezésére.

Mi, ózdi könyvtárosok, valljuk, hogy az Össze-

fogás a könyvtárakért – összefogás az olvasókért

szlogen nemcsak most, októberben, hanem egész
évben érvényes kell, hogy legyen!

Bánfalvi Lászlóné

igazgató
Városi Könyvtár, Ózd

„Mérleges idõ” Tolnában

Tízéves visszatekintés emlékekkel,
hangulatokkal, eseményekkel – a
könyvtárak megújuló szerepérõl alkotott
kedvezõbb szemlélettel a köztudatban

Összefogás a könyvtárakért... Ezt
a gondolatot – mindig napi tevé-
kenységként is, kevésbé látványo-
san, de országos programsorozatba
tömörítve – céltudatosan próbáltuk
elfogadtatni kollégáink körében,
szûkebb-tágabb környezetünkben.
Talán van némi érzelmesség (remé-
lem, nem érzelgõsség) bennem,
amikor kijelentem, hogy a kulturá-
lis intézmények között erre mi va-
gyunk a leginkább elhivatottak, a
legkisebb települési könyvtártól a
nemzeti bibliotékáig.

Voltak kezdetben regionális ren-
dezvények (kiválóak), szakmai to-
vábbképzések, emlékestek, irodalmi
szomszédolások, mindeközben a
közkönyvtárak éve, az olvasás éve,
A nagy könyv – a közös célt erõsí-
tõ, kiegészítõ események. S nem volt
nehéz partnert, szponzort, önkéntes
segítõt találni (a német nagykövet-
ségtõl a kisvállalkozókig, politiku-
soktól a mûveiket felajánló képzõ-
mûvészekig). Alkalmanként 10–23 tá-
mogató tartotta fontosnak a könyvtá-
rak új arculatának bemutatását s azt,
hogy együtt mit tehetünk a közjóért.

A résztvevõk száma évente 9–
11 ezer volt az õszi könyvtári na-

pok rendezvé-
nyein, amikor
pedig Tolná-
ban a dolgos
nép keze nyo-
mán „szüret tü-
zei égnek”. A
bor kultúrájá-
nak mi is elfo-
gadtatói, hívei
vagyunk. Sze-
rencsére az em-
berek a sok-
sok elfoglaltság
közepette is
szívesen fogad-
ták könyves,
informatikai
programkínálatunkat, ami településeink harmadá-
ra is kiterjedt. (Hogy többen, mások is jöhettek
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volna? Kiket nem sikerült megszólítani és megin-
vitálni?) Volt könyvpremier és találkozó – Kányádi

Sándor, Jókai Anna, Jordán Tamás… –, sokféle
kiállítás, hangverseny, vetélkedõ, szerkesztõsé-
gi est, irodalmi teadélután, szakmai program,
könyvtári névadás, százféle közösségi együtt-
lét, új szolgáltatások bemutatása (multimédia, ol-
vasógépek vakoknak, honlapszerkesztés).

Országosan ismert rendezvényeinket is igyekez-
tünk az õszi könyvnapokra idõzíteni: megyei német
szépkiejtési verseny, Ifjúsági és Gyermekírók Szek-
szárdi Tanácskozása, Illyés-ünnepség, könyvtárosok
jutalmazása. S a rendezvények õszi pompájában mi
volt a legemlékezetesebb a tíz év során?

Tizenhat kiskönyvtár (szolgáltatóhely) megúju-
lása, felújítása, korszerûsítése, avatása. Megtapasz-
talni gyermekben és idõs emberben a könyvtár-
használat örömét, s jó néhány önkormányzatban
a jó gazda gondosságát.

A megújult könyvtárú településeken továbbra
is némi elfogultsággal figyelem a pályázó kedv
eredményeit, a köztéri, tájházi és templomi felújí-
tásokat, a pajtaszínházi és egyéb kezdeményezé-
seket, lélekben és külsõségekben megnyilvánuló
gyarapodásokat, hogy erõsítsék a falvak megtartó
erejét, helyi értékeit, ne sivárodjanak pusztán alvó
településekké.

Emlékezetesek a mûvészek felajánlásai, az
önkéntes segítõk jelentkezése, a ráismerés cso-
dálkozása: ezt is tudjátok, ezt az információt is
megkaphatjuk? A közösségi együttlétek öröme a
zsúfoltságban, az erõsen megkopott bájú megyei
könyvtár különbözõ részlegeiben, az olvasók nyil-
vános tiltakozásában méltatlan mûködési körülmé-
nyeink miatt. Elhúzódó, késleltetett reménykedés.

A legizgalmasabb, a legnagyobb sajtóvisszhan-
got kiváltott rendezvények az 1995., 1997., 1999.,
2004. s várhatóan a 2005. évhez kötõdnek. Ebbe
a tízéves keretbe szépen illeszkedik, hogy ’95-
ben azt írtam: „Jó volt könyvtárosnak lenni ezen
a héten” is. 2005 könyves vasárnapján pedig
Szombathelyen hallottuk nagy izgalommal a be-
jelentést: a bonyhádi városi könyvtár lett az év
könyvtára.

A Tolna Megyei Munkaügyi Központ együtt-
mûködésünkkel októberre megszervezi a foglal-
koztatási információs pontokat (FIP) harmincöt
településünkön (könyvtárban, teletékában…) Sok-
féle kapcsolatunk lehet, s a kör mindig bõvíthetõ.
Ezek is példázzák az összefogást.

Elekes Eduárdné

Tallózás a Baranyai
Könyvtári Infóból

2004. szeptember-október

Horvát–magyar konferencia

A Baranya megyei könyvtári hetek kiemelt ren-
dezvénye 2004. október 25-26-án a második
horvát–magyar könyvtáros konferencia volt. A
rendezvény két helyszínen folyt. Október 25-én a
Várkonyi Nándor Könyvtár olvasótermében, ok-
tóber 26-án a Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár
rendezvénytermében.

A megnyitót követõ elõadások a könyv- és
könyvtárkultúra, a társadalom- és mûvelõ-
déstörténet körébe tartozó kérdésekkel foglalkoz-
tak, majd a Klimó-gyûjtemény bemutatása követ-
kezett az egyetemi könyvtárban. A második
munkanap elõadásai a könyvtári (informatikai)
gyakorlat idõszerû kérdéseivel foglalkoztak, a
„határon átívelõ” szakmai és személyes kapcsola-
tokban rejlõ lehetõségek felmutatásával. A meg-
értést tolmácsolás, illetve írásban közreadott for-
dítás, fordítás-vázlat segítette.

Baranya megyei könyvtárosok baráti és
szakmai találkozója

(Sellye, 2004. október 13.)

A rendezvénynek a Sellyei Mûvelõdési, Sport-
központ és Könyvtár adott helyet. Ebben az év-
ben nem hívtunk külsõ elõadót, hanem Mi újság?
Eredmények, szolgáltatások, problémák, lehetõ-
ségek a megye könyvtáraiban címmel négy
könyvtár mutatkozott be. Az ibafai könyvtár, mely
a Gyermek és Ifjúsági Minisztérium és a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyv-
tár-felújítási pályázatának köszönhetõen az idén
újult meg és vált korszerû községi könyvtárrá,
a mohácsi városi könyvtár, mely évtizedek óta


