
olvasmányélményeiket mondják el - mások szá
mára élményszerűen, érdekesen. Nagy öröm volt 
számomra, amikor 2004-ben elindíthattam az 
olvasó könyvtáros programot. „Tovább is van, 
mondjam még?" címmel hívogattuk a hallgató
ságot, akik nem csalódtak, hiszen Bánkeszi Ka
talin, Karakasné Kőszegi Katalin és Némethné 
Kapus Krisztina olyan élvezettel beszélt a gyer
mekirodalom néhány gyöngyszeméről, hogy 
mindenkinek olvasni támadt kedve. A későbbi
ekben aztán ez a sorozat nem csak a könyvfesz
tiválon folytatódott, hanem a vándorgyűlések 
programjaiban is megjelent. Úgy gondoltam, 
hogy ezeket az igényes könyvismertetéseket 
össze kellene gyűjteni, közkinccsé tenni. Sajnos 
eddig erre nem maradt időm, de a reményt nem 
adom fel. 

- Szegedi vándorgyűlés, 2007. A Bibliográfi
ai Szekció programjában elemi erővel ható, fel
kavaró élmény volt előadásod, amelynek sokak 
számára meglepő tematikája 1957-re koncent
rált: „Mi történt a forradalom utáni évben?" -
tetted fel a kérdést akkor, és szívszorítóan szép, 
élmény és történelem határmezsgyéjét érintő 
prezentációval adtad meg a választ. 

- Két nagyon érdekes remekművet ismertet
tem: Csics Gyula és Kovács János gyerekkori 
naplóit. Rám nagyon nagy hatással volt a két 
párhuzamosan vezetett napló kalandos sorsa, a 
szerzők egyénisége, amely átjön a sorokon, az 
akkori gyerekek látásmódja - talán éppen azért, 
mert 1956-ban magam is hasonló korú voltam. 
2006-ban és 2007-ben sok szó esett erről a két 
kiadványról, ezekhez kapcsolódóan kutattam fel 
egyéb 1957-es emlékeket, amelyek a „csend és 
hallgatás évét" jellemezték. 

- 2008 ősze óta havonta egy-két alkalommal 
meghívót küldesz a szakmai nyilvánosság fóru
maira, tudományos előadásokra, könyvbemuta
tókra invitálsz. 

- Nagyon szerencsés vagyok: a Magyar Tu
dományos Akadémia Könyvtárában vehetek részt 
az Agora programok szervezésében, amelyek 
keretén belül a könyvtár értékeit, kincseit tárjuk 
szélesebb nyilvánosság elé. 

- Azt hiszem januárban még korai az ez évi 
könyvfesztiválról vagy a vándorgyűlésről bármit 
is kérdeznem. De nagyon örülök, hogy az aktív 
pályádat mintegy megkoronázó Szinnyei József
díj és az MKE Emlékérem után három évtizedes 
bibliográfusi tevékenységed is elismerést nyert a 

Kertész Gyula-emlékérem révén. Nem marad más 
hátra, mint hogy sokrétű - immár „nyugdíjas" -
tevékenységeidhez ilyen remek munkakedvet kí
vánjak! 

Köszönöm a nagyon élvezetes beszélgetést! 
A kérdező: Szőnyi Éva 

A KKDSZ közleménye 
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók 
Szakszervezete által 2009. január 28-án megren
dezett A kultúra közintézményei a válság idején 
című tanácskozáson - melyen az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium kulturális szakállamtit
kára és főosztályvezető-helyettese, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Levéltáros
ok Egyesülete, a Pulszky Társaság Magyar 
Múzeumok Egyesülete és a közművelődési szak
ma vezető képviselői szólaltak meg - az elő
adók és hozzászólók elsősorban 

az átlátható szakmapolitika, 
e politika érvényesülését biztosító jogszabá

lyi környezet kialakítása, 
a működés alapvető feltételeit biztosító finan

szírozás 
mellett tették le voksukat. 
Ez utóbbi vonatkozásában a jelenlévők elvár

ják a Kormánytól 
a szakmai normatívák stabilizálását, 
a Kormány és a közszféra közötti 2008. de

cember 18-i megállapodás következetes betar
tását. 

Igényként mutatkozott a költségvetési szer
vekjogállásáról nemrégiben életbe lépett törvény 
olyan minőségű végrehajtása a közgyűjteményi 
és közművelődési intézményrendszerben, mely 
annak nem széthullását, hanem megerősödését 
eredményezi. 

A szakmai szervezetek képviselői, a hozzá
szólók és a KKDSZ vezetősége leszögezték, hogy 
a nehéz körülmények ellenére továbbra is a nem
zetközi normáknak is megfelelő minőségben 
igyekeznek biztosítani a nemzeti kulturális örök
ség részét képező magyar kulturális alapellátást. 

Ennek érdekében a szakmák közötti part
nerségi kapcsolatok erősítését és közös cse
lekvési terv kidolgozását és végrehajtását szor
galmazzák. 

Földiák András 
sk. 
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Iskolai könyvtárosok írják 

Párbeszéd a múlttal 
a jelenben a jövőért 

2009. február 3-án hagyományos szakmai nap
juk keretében a Fővárosi Könyvtárostanárok 
Műhelyének tagjai a budapesti Veres Péter Gim
názium könyvtárában találkoztak. A helyszínvá
lasztás nem volt véletlen, hiszen ezen a délelőt
tön a főváros majd hatszáz könyvtárhasználati 
versenyzője közül a tizenhat legjobb mérte össze 
tudását a gimnázium könyvtárában. A verseny
hez gondosan felépített állományú, igényes kör
nyezetet teremtett Cséfalvay Krisztina könyv
tárostanár, a kerületi munkaközösség vezetője. 
Jó volt megélni, hogy a kerület Pedagógiai Szol
gáltató Intézetének munkatársai milyen jelentő
séget tulajdonítottak a rendezvénynek, amelyet 
megtiszteltek jelenlétükkel. 

A szakmai nap a Bod Péter országos könyv
tárhasználati verseny díjátadó ünnepségével kez
dődött. 

A Párbeszéd a múlttal a jelenben a jövőért cím
mel meghirdetett szakmai konferencia látszólag 

A 13. havi fizetés 
története 

A 13. havi bérnek semmi köze nincsen a 
hónapok számához. A Gergely naptárhoz 
azonban igen. 

Hazánkban a XX. század elején heti fize : 

tést kaptak a dolgozók. Mivel ez sok admi
nisztrációval járt a költségek csökkentése 
végett nagyszüleink átálltak a havi bérfize
tés rendszerére. 

Osztásban igen jók voltak, s kiszámolták, 
hogy 52/4=13. Majd társadalmi megegyezés 
született, hogy 12 hónapon keresztül havi 
fizetést kapnak, s az elveszett négy hétben 
megtermelt fizetést egy hónap kifizetéseként 
kapják meg. 

Ugye, milyen érdekes? 

messze áll a jelen gondjaitól, s minden szava után 
tehettünk volna akár egy kérdőjelet is. Mert önma
gában szép, hangzatos cím, de mi az értelme? 

Párbeszéd? Hogyan lehet, s kell-e párbeszé
det kezdeni a múlttal? A könyvtárostanári hiva
tás mai képviselői abban a szerencsés helyzet
ben vannak, hogy múltjuk képviselői közül sokan 
még itt vannak, beszélhetnek pályájukról, amelyet 
az iskolai könyvtárak XX. század második felében 
felgyorsuló fejlődéstörténete hat át. 

Napi munkánkat ezek a tapasztalatok sok-
. ban segíthetik, erősíthetik. Ezért volt jó hall
gatni Gérnyi Ferencné könyvtárostanárt, aki 
életútja kapcsán beszélt arról, miként lett ol
vasó kisgyermekből könyvtáros, majd könyv
tárostanár, listás szakértő. Életútja számunkra 
legfontosabb üzenete az állandó szakmai to
vábbképzés, az élethosszig tartó tanulás meg
élt szükségessége. 

Párbeszéd a jelennel? A könyvtárostanárok 
jelenét - mint mindenki életét - a jogszabályok 
és a helyi lehetőségek határozzák meg. Ahhoz, 
hogy mindennapjainkkal magunk is szembenéz
zünk, pontosan kell ismernünk ennek jogi hátte
rét, értelmezési lehetőségeit, valamint a fenntar
tói oktatási stratégiát. Mindezekről természete
sen sok forrásból tájékozódhatunk, itt csak né
hányat említve: az Országos Pedagógiai Könyv
tár és Múzeum, valamint a Könyvtári Intézet 
honlapja, amelyek közlik, összegyűjtik a vonat
kozó jogszabályokat. A szűkebb szakmai közön
ség, a könyvtárostanárok tájékoztatása mellett a 
fenntartók, intézményvezetők számára is hasz
nos kiadvány Tóth Viktória Jogi Útvesztők 
könyvtárostanár szemmel című írása. 

„Párbeszéd" tehát a jogalkotó minisztérium 
és a fenntartó képviselőjével folyt ezen a napon. 
Kozma László az Oktatási és Kulturális Minisz
térium képviseletében az iskolai könyvtárak kul
túraközvetítő szerepéről beszélve hangsúlyozta 
az iskolai könyvtárak, a könyvtár-pedagógia je
lentőségét a tantárgyközi, interdiszciplináris ok
tatásban. Mint mondotta, ehhez adottak a jog
szabályi keretek, amelyek lehetőséget teremte
nek ahhoz, hogy a könyvtárostanárok állandó 
szakmai képzéssel valóban az információszerzés, 
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információkezelés technikájának legfontosabb 
oktatói legyenek az iskolákban. 

A hivatkozott jogszabályok helyi megvalósí
tásának sikereiről, gondjairól is szólt Tamás Ilo
na, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
oktatási és kulturális főosztályvezetője. A kerü
let büszkélkedhet az Árpád Gimnázium nemrég 
átadott könyvtárával, s a rendezvénynek helyt 
adó Veres Péter Gimnázium könyvtárával is. 
Tizenkilenc oktatási intézményükben mindenhol 
van könyvtárostanár, ám a feltételeken van mit 
javítani, s ezt az önkormányzat erejéhez mérten 
igyekszik megtenni. A főosztályvezető szavai
ból elénk tárult egy kerület iskolai könyvtárain 
keresztül a hazai iskolai könyvtárügy jelene: az 
egyszemélyes, több száz felhasználót ellátó, az 
infrastruktúra gyakori elégtelenségével küzdő 
iskolai könyvtár képe is. Ám a könyvtárosi kö
zösség összefogásának is szép példája a kerület, 
ahol évek óta nyilvános és iskolai könyvtárak 
együttműködésével valósul meg a lakosság 
könyvtár- és olvasásfejlesztése. Nem véletlen, 
hogy rendezvényünket az önkormányzat által 
fenntartott Platán Könyvtár munkatársai is meg
tisztelték. 

Hock Zsuzsanna, a Mérei Ferenc Intézet 
munkatársa, a szakmai nap szervezője a 
könyvtárostanárok jelenét pályázatokon keresz
tül mutatta meg, s talán egy kicsit már a jövőt is 
megidézte. Párbeszédben vagyunk-e önmagunk 
munkájával, a szakma kihívásaival? Ezekkel a 
kérdésekkel foglalhatjuk össze mondandóját, 
amely a könvtáraink gondozásától (számítógé
pes feldolgozás) a könyvtárak közötti együttmű
ködésen át az olvasási projekten keresztül meg
valósuló olvasó országig ívelt. A könyvtár
pedagógiai szakértő lelkes szavai mindannyiun
kat a tevékeny, energikus együttgondolkodásra 
sarkalltak. Ahogy a képeken láthattuk: az egyes 
hangya hozzáteszi a maga munkáját a boly egé
széhez. A könyvtárostanár is ezt teszi, ám ha 
nincs meg bennünk a vadludak egymásrafigyelő 
képessége, munkánk talán hiábavaló. Nézete 
szerint az iskolai könyvtár, a könyvtári rendszer 
egészével közösséget vállalva, visszahozhatja az 
olvasást a családok életébe. 

Párbeszéd a jövővel. Valamennyi könyvtáros 
számára nagyon fontos, hogy szembenézzen a 
jövővel, a lehetőségekkel, az újdonságokkal. A 
magunk könyvtárának jövőjét meghatározza ter
mészetesen a szakma jövőképe, amelyet oly szé

pen fogalmaz meg a Portál program. Ebben is 
jelentős szerephez jut, mint a futó pályázatok
ban is, az informatika. 

A hallgatóság soraiban megnőtt a fiatalok 
aránya, jelzi ez azt is, hogy generációváltás kö
vetkezik sok iskolai könyvtárban. Mindezekért 
volt öröm számunkra, hogy a Könyvtári Intézet 
keretében megvalósult Könyvtárportált bemutat
ta Kardos András könyvtár-informatikus. A 
Könyvtárportál olyan lehetőségeket tár elénk, 
amelyek az információszolgáltatást egészen más 
dimenzióba emelik az iskolai könyvtárak eseté
ben is. 

Egy könyvtáros, könyvtárostanár naponta 
szembesül az Idővel. Ritkán van azonban mó
dunk végiggondolni magunkban, de közösen 
még kevésbé ennek dimenzióit, vetületeit. A 
szakmai délután, amelynek feltételeit Papp 
György igazgató teremtette meg, erre (is) al
kalmat adott. 

Köszönet a szervezőknek, köszönet az együtt
létért, és várjuk a márciusra ígért folytatást! 

Terdik István 

Mesemeraton 
Benedek Elek műveiből 
A Benedek Elek emlékév alkalmával mese
felolvasó napot szervezett a székelyud
varhelyi városi könyvtárban a helyi Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és 
a Cimbora Ház. 

Az idén 150 éve született mesegyűjtő tisz
teletére a február 17-ei mesemaratonon gyer
mekek és felnőttek választhattak ki és ol
vashattak fel meséket vagy szövegrészle
teket. 

Benedek Elek 1859. szeptember 30-án a 
székelyföldi Kisbaconban (Batanii Mici) 
született és ott is halt meg 1929-ben. Ottani 
emlékházát ma dédunokája vezeti. 

A magyar gyermekirodalom egyik meg
teremtője tiszteletére egész évben rendez
nek programokat Romániában: mesemondó-
és rajzversenyeket, könyvbemutatókat, iro
dalmi konferenciát, bábszínházi előadásokat 
és koncerteket. 

Forrás: prae.hu 
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Külhonból jelentjük 

Könyvvásár 
Kairóban 

A követségről kaptam a hírt, hogy könyvkiállí
tással egybekötött nemzetközi könyvvásár nyílt 
Kairóban. Ezt mindenképpen meg kell nézni, 
hiszen eddig csak a frankfurti könyvvásárt is
mertem, mint Európa legfontosabb könyvszak
mai eseményét, de egy arab országban megren
dezett, könyvvásárral egybekötött kiállítás min
den bizonnyal egészen más élményt jelenthet. 
Az idő gyönyörű, mint mindig, nincs túl meleg, 
ideális a kirándulásra. 

A kiállítás helyét gépkocsivezetőm, aki egyéb
ként nem igen jártas Kairóban, könnyen megta
lálja, hiszen az itteni „nemzetközi expo" terüle
tén van. t 

Az első meglepetés a kapunál ér. Hatalmas 
tömeg áramlik befelé. Két kapun. Egyikre 
„Ladies", másikra „Gentlemen" van kiírva. És a 
befelé igyekvő tömeg ezt be is tartja. Senkinek 
sem jut eszébe a „másik" sorba beállni. De va
lószínűleg nem is engednék, hiszen mint minde
nütt, itt is számtalan rendőr, biztonsági ember, 
rendező vigyáz a rendre. A tömeg nagy. Ami 
annál is inkább érdekes, mert az itteniek nem 
igazán a könyv iránti szeretetükről ismertek. 
Olyannyira, hogy amikor ismerősöket könyves
bolt felől kérdeztem, senki még címet sem tu
dott mondani. Itt azonban sokan vannak. Min
denféle rendű-rangú emberek. Öregek, fiatalok. 
Polgári kinézetűek, kevésbé polgári kinézetűek. 
Szülők gyerekekkel, akik minden bizonnyal ki
rándulásként fogják fel a látogatást. Sétaként 
érdekes épületek között. És hogy ez így van, mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy a pavilonok 
konganak az ürességtől. A vásár területe viszont 
telis-teli. 

Az egyik pavilonnál nagy mozgást látok. 
Vajon ott mi van? A válasz egyszerű, kevés 
könyv, viszont mindenféle vásári kacat. Cserép
edények. Bolgár motívumokat vélek felfedni. Az 
emberek érdeklődéssel forgatják a kitett árut. 
Pedig nagyon gyenge a kínálat. Mindenesetre 
nem egyiptomi, de nem is arab. Tehát valami 

más. Nagy meglepetésemre és örömömre felfe
dezem a kitett vásári holmik között a Rubik 
kockát. Sőt ennek egy változatát is, ahol a színe
ket számok helyettesítik, és feltehetően ezek alap
ján kell összerakni a kockát. A látogatók érdek
lődéssel forgatják, próbálják összerakni a rend
szert. 

Hogy éppen melyik kiállítónak a pavilonjá
ban vagyok, soha sem tudom. Ugyanis csak arab 
feliratok díszelegnek a bejáratok felett. Némi 
támpontot ad, hogy óriási betűkkel közlik az 
internetlinket is, és abból lehet következtetni. A 
következtetés azonban nem sokat ígér, ugyanis 
még az országot sem tudom beazonosítani. Állí
tólag néhány volt szocialista ország is kiállított, 
a pavilonokat azonban szinte lehetetlen megta
lálni, ugyanis katalógus nincs, a vásár területe 
ugyanakkor rendkívül nagy. Osztogatnak ugyan 
egy eligazító papírlapot, de azon csak a pavilo
nok száma van feltüntetve, semminemű további 
támpont nincs. 

Rengeteg a könyv, kazetta, videó, DVD, a 
választék mégis nagyon egyhangú. Bár felületes 
benyomásokra hagyatkozva szinte csak arab 
nyelvű könyveket látni. Talán tíz százaléknyi 
lehet latin betűs irodalom. A fedőlapokból, dí
szítő motívumokból következtetve a megjelente
tett könyvek a vallási irodalmat reprezentálják. 
Hát Koránból aztán van! Kicsi, nagy, közepes. 
Papírkötés, vászonborító, bőrkötés. Kis szatyor
ral, nagy szatyorral. Táskával. Táska nélkül. 
Zöldben, pirosban, aranyban. Szóval ebből nincs 
hiány. Az aláfestésből sem, melt szinte minden 
pavilonban a Korán szuráit recitálják. De ehhez 
már hozzászoktam. Mert mindegy, hol vagyok, 
kocsiban, vendéglőben, szupermarketben, ezt az 
elnyújtott éneklésszerű imádkozást hallgatom. 

Néhány pavilonban szótárakat árulnak. Kü
lön falat borítanak be az orvosi angol-arab, arab
angol szótárak. Megtalálom az Oxford szótárat, 
egy sor egyéb szótárat. Elvétve francia, német 
szótárakat is látni. 

Nagy örömmel találok rá a mesekönyvekre. 
Igaz, csak néhány darabot látok, viszont az an
gol nyelvű könyvek miről mesélnek? Itt, az 
Ezeregyéjszaka világában, a Grimm mesékről: 
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