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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
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jól mûködõ városi könyvtárunk, a házigazda
sellyei városi könyvtár, melynek mûködésében
komoly gondot okoz, hogy egy hátrányos hely-
zetû kistérségben mûködik, és a vajszlói köz-
ségi könyvtár, mely az elmúlt egy-két évben
többször költözött.

Nagyon tanulságos, szép beszámolókat hall-
hattunk.

A Pécsi Városi Könyvtár rendezvényei

Számtalan rendezvénynek adtak otthont a Pé-
csi Városi Könyvtár fiókkönyvtárai. Játékos gye-
rekfoglalkozásokat, vetélkedõket rendeztek óvo-
dásoknak, kisiskolásoknak. Egy kis válogatás a
gazdag gyerekprogramokból:

Október 18-án a Dr. Berze Nagy János Fiók-
könyvtárban Itt a kezem, nem disznóláb” címmel
tartottak játékos foglalkozást illemszabályokról
óvodásoknak, kisiskolásoknak.

Október 4-én az állatok világnapja alkalmából
„Nálatok laknak-e állatok?” címmel vidám vetél-
kedõn vehettek részt a gyerekek a Nyitnikék
Gyermekkönyvtárban.

Október 26-án a Kilenc Király Gyermek-
könyvtárban csopor-
tos foglalkozást tar-
tottak általános isko-
lás tanulók részére
Õsz a mûvészetek-
ben címmel.

Október 13.: „Te
is tudod? Õ is tud-
ja?” Hasznos taná-
csok állattartó gyerekeknek. Farkas Tamás, a
Misina Természet- és Állatvédõ Egyesület elnö-
ke tartott elõadást.

Október 28-án a Pinokkió Gyermekkönyvtár-
ban Nagy Lajos emlékhét – részletek a Képtelen
természetrajz címû mûvébõl. Csoportos foglalko-
zást rendeztek általános iskolás tanulók számára.

Várkonyi Nándor Könyvtár

Október 4-én emlékülés a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete Pécs – Baranyai Szervezetének
megalakulása alkalmából.

Október 11-én Dokumentumok a pécsi cigány-
ság életébõl címmel gondolatébresztõ beszélgetés
a könyv szerkesztõivel: Füzes Miklós történésszel
és Márfi Attila fõlevéltárossal.

Könyvtárak a figyelem
középpontjában –
Komárom (-Esztergom)
megyében
33 éve

Az UNESCO kezdeményezésére az 1972-es esz-
tendõ nemzetközi könyvév, az olvasás éve lett.
„A könyvév meghirdetését az a fölismerés diktál-
ta, hogy az olvasás, a mûvelõdés létkérdéssé vált
a modern társadalmak életében, s ez a tény a
könyvkiadás és a könyvterjesztés egész szerveze-
tére nézve konzekvenciákat tartalmaz valamennyi
ország számára.” (1972 nemzetközi könyvév. In:
Könyvtáros, 1972. 1. sz. 3. l.) A könyvév egyik
fõ témája volt a könyvtárak fejlesztése, így ter-
mészetes, hogy az egyes országokban maguk a
könyvtárak is készültek különféle programokkal.
Abban az évben ünnepeltük a tanácsi könyvtár-
hálózat létrehozásának huszadik, Tatabánya vá-
rossá nyilvánításának huszonötödik évfordulóját.
Ez adta az ötletet, hogy könyvtári hetet szervez-
zünk, amely alkalmat ad arra, hogy a szokottnál
több szó essék a könyvtárakról mint intézmények-
rõl és a könyvtárosokról. „Egyetlen célunk, hogy
propagáljuk szolgáltatásainkat, felhívjuk olvasó-
ink, elsõsorban a vállalatok, üzemek vezetõinek
figyelmét mind bõvülõ szolgáltatásainkra, mind
az együttmûködés, információszolgáltatás és in-
formációcsere hathatósabb lehetõségeire”– mondta
megnyitó beszédében Horváth Géza, a megyei
könyvtár igazgatója. Noha több évforduló is adott
volt, a fõ napirend egy tudományos tanácskozás
volt, melyet a megyei könyvtár mellett a Mûszaki
és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
(MTESZ) esztergomi szervezete, a Tatabányai
Szénbányák Vállalat és a TIT Komárom megyei
szervezete rendezett A könyv szerepe a mûszaki
információban címmel. A könyvtáros napon az-
tán volt élménybeszámoló az IFLA-kongresszus-
ról, megemlékezés és köszöntések az évfordulók
kapcsán.

A következõ évet magyar könyvévnek nyilvá-
nították a magyar könyvnyomtatás ötszázadik
évfordulója alkalmából, természetesen így újra
alkalom nyílt könyvtári hét rendezésére. A hétfõi
könyvtörténeti elõadást követõen kedden a szak-
szervezeti könyvtárosok szerveztek továbbképzést,


