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kozódhatott a könyvekrõl, és akkor fejezte be,
amikor már számítógépes katalógusokból keres-
hette ki a könyvek, cikkek adatait, lelõhelyét.
Szerette a helyismereti részleg számára végzett
sajtófigyelést. Könyvtárunk történetének feldol-
gozásában is részt vállalt. Emlékezzünk rá írása-
inak jegyzékével – bár õ a könyvtáros értékét
sohasem publikációinak számával, hanem em-
berségével mérte. Ha léteznének „örök vadász-
mezõk” a könyvtárosok számára, akkor õ ott
szaktájékoztatóként dolgozna, emberekkel fog-
lalkozna, mert ez állt hozzá a legközelebb.
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Az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK) programjai

November végén, 28-án az Alkotó könyvtáros programsorozat keretében a Misztrál együttes ad
koncertet  A várakozás zsoltára mûsor címmel.

November 29-én 17 órakor nyílik meg Tavaszi Noémi kiállítása. Tavaszi Noémi festõmû-
vész rendkívül érdekes, varázsos személyiségû idõs hölgy, aki Kodály Zoltán mûvei ihlette

linómetszeteit mutatja be.  A kiállítás december 14-éig látható a kiállítóteremben.
November 30-án közös programot szervez a Cigány Ház és az OIK. 29-én a Roma parla-

mentben roma elõadók tartanak felolvasást cigány írók mûveibõl cigány nyelven. Ezt követi
30-án 16 órakor a könyvtár belsõ udvarában az Olvassunk együtt romanes címû könyv- és

fotókiállítás megnyitója. A kiállításon különbözõ nyelvû, roma témájú mûveket, illetve roma
írók könyveit láthatják az érdeklõdõk. Megnyitja Mender Ibolya, az OIK és Zsigó Jenõ, a

Cigány Ház igazgatója.
December 4-én 17 órakor az Eötvös Kiadó tart könyvbemutatót a kiállítóteremben. Dobos

Erzsébet Conversaciones en La Habana. El episodio cubano de F. G. Lorca címû könyvét
ismerteti a közönséggel a szerzõ és Benyhe János. A könyv Lorca életének kevéssé ismert

kubai epizódjáról szól.
Tavaszy Noémi kiállításához kapcsolódik az Ars Nova Sacra énekegyüttes december 5-én

18 órára tervezett koncertje a kiállítóteremben. A kiállítás és a koncert is a Kodály jubileumi
év programja keretében zajlik. A mûsort Kodály mûveibõl állították össze az elõadók.

December 12-én szervezi a könyvtár szokásos éves nemzetiségi konferenciáját. A téma – a
tavalyi program folytatásaként – a  kisebbségi önkormányzatok országos könyvtári és levéltári

gyûjteményeinek bemutatkozása. A görög, ruszin, bolgár, szlovén és horvát kisebbség gyûjte-
ményeit ismertetik a kollégák 9 és 16 óra között a kiállítóteremben.




