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Együtt – egymásért!
Kommunikáljunk

még sikeresebben!

Országos gyerekkönyvtáros
konferencia

Ez év Pünkösd havában elérkezett az idõ, hogy a
türelem és pályázás félmilliós rózsáját kezünkben
tartván, lábunkat nyakunkba véve, félnapokat utaz-
ván, bevettük Dunaújváros városát, ebben is a Jó-
zsef Attila Könyvtár várát. A várfoglalás minden
ellenállás nélkül megtörtént, a várúrnõ, Szécsen-
falviné Lukács Mária, és dicsõ, lelkes serege ked-
ves mosollyal és segítõkész hozzáállással fogadott.
Pedig ahol ennyi nõ együtt van és még könyvtá-
rosok is ráadásul (eltekintek a néhány közénk ke-
veredett hímnemû egyed külön említésétõl)...

Nagyon készültünk a találkozásra, mert Duna-
újváros igazán különleges hely szocreál hangulatá-
val, a nagyszerû Csocsó címû filmalkotás képei
lebegtek elõttünk. Kíváncsiak voltunk az itt mûkö-
dõ gyerekbirodalomra is, aminek már régóta hal-
lottuk hírét. A koszt és a kvártély is nagyon rend-
ben volt, talán csak a jóképû apródok jelenlétét
hiányolhattuk. Egyszóval nagy várakozással indul-
tunk az elõttünk álló két nap eseményei elé, mely
várakozások teljességgel beteljesedtek.

Miután a várfoglalók oly szép számmal gyûl-
tek össze, hogy már rég kinõttük a könyvtár falait
(néhol pedig mennyire szeretnénk mozgatható
gumifalakat!), a szomszédságban lakozó Mun-
kásmûvelõdési Központ várura ajánlotta fel im-
pozáns termét a befogadásunkra. Itt már elkez-
dõdött a szakmai munka.

Polán Ernõné, Erzsike bemutatta a dunaújvá-
rosi gyerekkönyvtár munkáját, a különbözõ fog-
lalkozástípusokat, Könyvfaló olvasópályázatuk
sikerét. A gyermekirodalom gyöngyszemei kö-
zül kiválasztottak, feltártak száz mûvet úgy, hogy
a kicsiktõl a nagyokig mindenki találhasson ér-
dekes, értékes irodalmat. A mûre vonatkozó kér-
désekre válaszoltak a gyerekek, és még illuszt-
rációt is készíthettek. A jutalmazás se maradt el.

Érdi Szabó Márta a Cimbora mûsor elindítá-
sáról beszélt a TV 1-ben, majd újjáéledésérõl a
Duna TV-ben. Ez újra lehetõséget teremtett az
értékek közvetítésére, és elindult egy nagyszerû
kezdeményezés a Cimbora hálózat létrehozásá-
ra, mely közvetlenül „építi” a gyerekek világát,
újabb lehetõségeket nyújt a könyvek, az iroda-
lom és a mûvészetek játékos megszerettetésére.
A Duna TV által életrekeltett közösségek folya-
matos támogatást élveznek. Kiemelte a Balaton-
almádiban és a Dunaújvárosban mûködõ Cim-
bora klubokat, és kérte a gyermekkönyvtárosok
csatlakozását ehhez a hálózathoz.

Sarlós Gábor PR cégvezetõ saját cége mun-
kájáról beszélt. Az elmúlt tizenöt évben sok ese-
ti és rendszeres programot, kezdeményezést in-
dított a vállalkozásuk, melynek a célcsoportjai a
gyerekek voltak. Jó ötleteket adott a szponzorok
megnyeréséhez, beszélt a rendezvények szerve-
zési feladatairól, a lebonyolításukról és arról,
hogy a rendszeres programokat hogyan lehet
sikeresen reklámozni. Elõadása végén oda ju-
tott, amit mi is nagyon jól tudunk, hogy az iga-
zán színvonalas, vonzó programokhoz sok pénz
kell, a lelkesedés sajnos nem elég. A legjobb
kezdeményezések is elhalnak pénz nélkül.

Teveli Judit PR cégvezetõ elõadásában a
marketing alapvetõ fogalmaival, könyvtári alkal-
mazási lehetõségeivel és hasznosságával ismer-
tetett meg minket. Rámutatott, hogy mit tehet
egy gyerekkönyvtár szolgáltatásainak népszerû-
sítése, eladhatósága, illetve minél jobb kapcso-
latainak kialakítása érdekében.

Kiss Katalin a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár (FSZEK) Központi Könyvtárából érkezett.
Elõadásában azt emelte ki, hogy az információs
társadalom egyik alappillére a könyvtár, mely
helybeni vagy távoli elérés révén biztosítja hasz-
nálóinak az információkhoz való hozzáférést.
Folyamatos párbeszédet folytat környezetével,
ami befolyásolja az intézmény megítélését a szak-
mán belül és kívül is. Elismertségük döntõen
befolyásolhatja mind anyagi, mind erkölcsi tá-
mogatottságukat. Életszerû és érzékletes példá-
kat hozott a FSZEK Központi Könyvtárának PR-
munkájából.
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Törökné Antal Mária, a dunaújvárosi Cimbo-
ra Klub megalapítója a klub kezdõ lépéseirõl,
majd az eltelt három év során megvalósított prog-
ramokról beszélt. Nagyon jó a kapcsolatuk a
balatonalmádi cimborásokkal, közös programo-
kat is szerveznek. Az elõadás érdekessége az volt,
amikor Marikával együtt letettük a cimborás
esküt, ami számunkra, felnõttek számára is igen
megszívlelendõ. Marcsi biztatott új klubok ala-
kítására, és támogatást ígért nekik. Örömmel je-
lentette be, hogy az elõzõ héten Nyíregyházán is
megalakult a Cimbora Klub. (Azóta már számos
helyrõl keresték, határon túli kollégák is, kérték
tanácsát új klubok megalakításához.)

A gyerekkönyvtáros szíve mindig is a gye-
rekek felé húz, ez az éltetõ eleme. Így nagy
örömmel mentünk át a Gyerekbirodalomba,
maga a helyszín is pezsdítõ volt a nagy me-
legben. Ott vártak már ránk a cimborás gyere-
kek és Kálnay Adél József Attila-díjas írónõ.
Nagyon szerethetik a dunaújvárosiak, mert
Titkok egy régi kertben címû könyve bekerült
a nagy könyves játék százas listájába. Nagy
beleéléssel figyeltük a játékot, melyet Marcsi
és Adél vezetett – sajnos mi csak nézõk lehet-
tünk. A dramatizált játékban eljutottunk egy
sötét kastélyba, ahol a szomorú király lakott.
A gyerekek versekkel próbálták felvidítani.
Majd együtt megtalálták a szeretet fonalát, a
gombolyag mindenkihez eljutott, és a király is
felvidult, a kastély kiviláglott.

A tartalmas elõadások után a Bartók Táncszín-
házban vártak minket az Álom-álom, kitalálom
címû elõadással. Palya Bea zenéje, a táncosok
virtuóz elõadása felejthetetlen emlék marad. Az
elõadás után pedig a szúnyogok hada fogadott
bennünket, nagy örömmel vették a tömeges felho-
zatalt, és jócskán megkóstolgattak. Igen mulatsá-
gos látvány lehetett, ahogy vagy hetven könyvtá-
ros kézzel-lábbal hadakozva vonult végig az utcán.

De eme apróságot feledtette velünk a fõúri
lakoma a Kék Szalonban, mely kék színû székei
alapján kaphatta nevét. Más kéket nem láttam.
Végre beszélgethettünk rég nem látott ismerõ-
sökkel (napközben erre kevés esély volt), új
kapcsolatokat építhettünk, és a határon túli
könyvtárosokkal is közelebbrõl megismerkedhet-
tünk. Éjféltájt elvonultunk lakosztályainkba, ki-
ki lemosván az út porát, mivel legtöbben már
hajnaltájt elindultunk. Hogy alvás volt-e, azt már
csak a lakótársak tudnák megmondani.

Így reggel üdén, frissen indultunk az új nap
eseményei elé. A bõséges früstök és a frissítõ
italok után Rohonczi István dunaújvárosi képzõ-
mûvész, középiskolai tanár várt minket.

Elõadása közben az elsõ gondolatunk az volt,
hogy miért is nem volt nekünk ilyen jó rajztaná-
runk annak idején, és, hogy milyen jó lehet a
tanítványának lenni. A gyerekeket arra neveli,
hogy engedjék szabadon fantáziájukat alkotás
közben, és a kreatív ötleteket támogatja. Semmi-
lyen skatulyarendszert nem állít fel. Természete-
sen irodalmi alkotásokat is feldolgoznak, és ezt
szintén a nem hagyományos formában. Így még
jobban erõsödik bennük az olvasmányélmény.
Szívesen kezünkbe vettünk volna egy-egy rajz-
lapot, hogy csak a magunk kedvére alkossunk.

Striker Sándor közmûvelõdési szakértõ arról
beszélt, hogy az angolszász országokban mennyi-
vel gyermekszeretõbb és -támogatóbb kormány-
zás folyik, és mennyivel jobban odafigyelnek a
gyerekekre. Ez a könyvtárpolitikára is vonatko-
zik. Nagyszerû honlapokat mutatott, ahol a gye-
rekek korosztályuknak megfelelõ kínálatot és
formátumot kapnak, és a könyvtárak arculata is
ezt követi. Ellentétbe állította ezt a magyar hely-
zettel, amire szintén példákat is hozott.

Bondor Erika, a Könyvtárostanárok Egye-
sületének elnöke a két szervezet együttmûkö-
désében megvalósított közös pályázatokról,
programokról beszélt. Természetesen az együtt-
mûködés megvalósulhat intézményi szinten is,
amikor gyermekkönyvtárak és iskolai könyv-
tárak „dolgoznak össze” bizonyos célokért
egyes területeken belül (egymás szolgáltatása-
inak közvetítése, egymás rendezvényeinek hir-
detése, elektronikus információcsere, honlapok
közötti kapcsolatok közvetlen linkekkel stb.).
További együttmûködést ajánlott fel, mivel a
gyerekek ugyanazok, csak más helyszíneken
foglalkozunk velük.

Meghívásunkat elfogadta Halász Péter, a
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének
elnöke, aki egyesületi életük nehézségeirõl, a kas-
sai könyvtár lehetõségeirõl, programjairól beszélt.
Õt követte az érsekújvári Anton Bernolák Könyv-
tár képviseletében Kecskés Ildikó igazgatóhelyet-
tes, aki képes prezentációval mutatta be könyv-
táruk munkáját, programjait, beszélt sikereikrõl,
problémáikról. Fontosnak tartották ezt a tapasz-
talatszerzést, és több könyvtárossal felvették a
munkakapcsolatot.
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Magyarországon három gyerekkönyvtáros
mûhely mûködik, mely összefogja megyéje
módszertani munkáját, továbbképzéseket tart,
kiadványokat jelentet meg.

Nagy hagyományokra tekint vissza a Zala
megyei gyerekkönyvtáros mûhely, Oláh Rozália
mûhelyvezetõ sok tanácsot, ötletet adott, bemu-
tatta honlapjukat, a folyamatosan megjelenõ
Tarkaforgó kiadványukat, és Gyermekkönyvtári
Információ címû szakirodalmi tájékoztatójukat
propagálta. Tóth Renáta Olvasó Lurkó címû
gyermekkönyvtári folyóiratukról beszélt, Horváth
Anikó pedig a „Mint kincset õrzöm” címû leve-
lezõs játéksorozatukra hívta fel a figyelmet.

Bihari Albertné, Jolika a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei gyerekkönyvtáros mûhely vezetõ-
je munkájuk bemutatása mellett nagy örömmel
beszélt arról, hogy elkészült a nyíregyházi új
megyei könyvtár. Meghívást kaptunk tõle, hogy
a következõ konferenciánkat ebben az új kör-
nyezetben tartsuk meg.

A legfiatalabb a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei gyerekkönyvtáros mûhely. Fodor Judit
mûhelyvezetõ lelkes munkájukról, programjaik-
ról számolt be, és azt a nagyszerû ötletet adta,
hogy minden mûhelyfoglalkozást a megye más
és más könyvtárában tartanak meg, így jobban
megismerik egymás munkáját.

Itt a konferencián tudtuk meg, hogy nemrég
megalakult a Veszprém megyei gyerekkönyvtáros
mûhely is, nagy tapssal köszöntöttük õket.

A sok okos tudnivaló után, mellyel fejünk
töltekezett, elindultunk felfedezõ utunkra. Hová
vezet egy könyvtáros elsõ útja? Természetesen
egy könyvtárba. Végre megnézhettük a felnõtt
könyvtárat is, és a kérdések nyílzápora vette
üldözõbe vendéglátóinkat. A várva várt városné-
zésre pedig a délelõtt megismert és szívünkbe
zárt Rohonczi István kísért el. Akinek volt némi
kételye is a várossal kapcsolatban, az mindent
törölt. István anekdotákat mesélt a város építé-
sérõl, történetérõl, a mûemlékek különlegessé-
geirõl, nagy tudása és derûje mindenkit magával
ragadott. Utunkat egy Duna-parti sétával zártuk,
ahol fájó szívvel búcsúztunk egymástól, és már
kérdeztük is: mikor találkozunk legközelebb?

De magunkkal hoztuk vendéglátóink gombo-
lyagát, figyelmüket, szeretetüket, gondoskodásu-
kat, melyet már a saját helyünkön tekerhetünk
tovább. Jó gombolyítást!

Budavári Klára

Durzsa Sándor
(1926–2006)

2006. június 23-án hosszú betegeskedés után,
nem sokkal nyolcvanadik születésnapja elõtt
meghalt Durzsa Sándor, a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtárának nyugalmazott osztály-
vezetõje.

A középiskola elvégzése után, 1945 õszén
íratkozott be Budapesten a Pázmány Péter Tu-
dományegyetemre, és latin–olasz szakon végzett
1950-ben. Ezután az Országos Széchényi Könyv-
tárban (OSZK) dolgozott segédkönyvtárosként
több mint egy évig. 1950 õszén az Országos
Könyvtári Központ könyvtáros és dokumentáló
tanfolyamát is elvégezte. 1951. március 9-én
vizsgázott egy háromtagú bizottság elõtt, mely-
nek Kõhalmi Béla és Goriupp Aliz is tagja volt.

1951 szeptemberétõl egy esztendeig az ELTE
Bölcsészettudományi Karán volt tanársegéd a
könyvtári tanszéken, de a következõ tanévet már
az Apáczai Csere János Pedagógiai Fõiskolán
kezdte adjunktusként: leendõ könyvtárosokat
tanított két éven át. Az osztályozásról írt jegyze-
tei több kiadásban is megjelentek. (Tanítványai,
Futala Tibor és még sokan mások, évtizedek
múlva is szeretettel emlékeztek reá.)

1954 októberében ismét az OSZK-ba került
tudományos osztályvezetõként, ahol a nemzeti
bibliográfia gondozása is a feladatai közé tarto-
zott. Bényei Miklós említi a Könyvtári Figyelõ-
ben (1996. 3. sz.) írt tanulmányában, hogy az õ
idejében, „1959-re pontosan tisztázták a [nem-
zeti bibliográfia] gyûjtõkörét (ekkor maradtak ki
a sokszorosított egyetemi és fõiskolai jegyzetek, a
használati és a kisnyomtatványok, a különnyoma-
tok), megkezdték az ún. tudományos gyûjtõköte-
tek analitikus leírását, a többkötetes mûvekrõl
részletezõ felvételeket közöltek, lényegesen emel-
ték a szakcsoportok számát (kb. 300-ra), a több-
szöri besorolást szakutalókkal oldották meg”.

1959 októberétõl a KSH Könyvtárában volt
tudományos osztályvezetõ, majd l960 júniusá-
ban belépett a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtárába, utolsó munkahelyére, ahol a leg-
tovább, huszonhat évig dolgozott. Kezdetben a
tájékoztatási és bibliográfiai osztályt vezette, és
nagy szerepe volt a tudományszervezés doku-
mentációjának megszervezésében, majd – saját


