Könyvtárról könyvtárra
Elköszönt az Országos Idegennyelvû Könyvtár fõigazgatója
✒ Sturcz Júlia

Lezárult egy korszak az Országos
Idegennyelvû Könyvtárban (OIK). 2014.
szeptember 3-án, nyugdíjba vonulása alkalmából, elbúcsúzott Mender Tiborné,
Ibolya, a könyvtár hetedik fõigazgatója,
miután tíz évig töltött be vezetõ szerepet
az intézmény élén. Ibolya a volt és jelenlegi kollégáktól köszönt el a zártkörû eseményen, amelyen jelen voltak az Emberi
Erõforrások Minisztériuma (EMMI)
könyvtári és levéltári osztályának munkatársai, és Fülöp Ágnes, a Központi
Statisztikai Hivatal Könyvtár fõigazgatója is.
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Skaliczki Judit, a könyvtári osztály korábbi vezetõje, nem tudott részt venni az
eseményen, de méltató levélben búcsúzott, és köszöntötte a távozó fõigazgatót.
Levelét Zupán Veronika, a könyvtár kulturális menedzsere olvasta fel.
Ezután Horváth István megbízott fõigazgató mondott beszédet saját és az
OIK dolgozóinak nevében. Megemlítette, hogy Ibolya szinte lehetetlen feladatokat vitt véghez sok energiával és nehéz
döntések sorozatával, “kitartással, emberséggel és leleménnyel”. A könyvtár,
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szélye fenyegetett, segítségével 2010-ben
elnyerte Az Év Könyvtára címet, 2012ben pedig A Könyvtárügyért kitûntetést.
Tóth Elek, a könyvtári osztály vezetõ
fõtanácsosa, majd Fülöp Ágnes is mondott pár kedves köszöntõ szót Ibolyának,
akitõl nem veszünk teljesen búcsút, hiszen több könyvtáros szakmai szervezetben is szerepet vállal; mandátuma lejártáig aktív tagja marad az Országos Közgyûjtemények Szövetségének (OKSZ),
az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek (IKSZ) és a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) Társadalomtudományi Szekciójának is, és reméljük, az OIKba is gyakran visszalátogat majd.
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A virágok és ajándékok átadása után
Ibolya felvágta a két – „OIK” és „10” feliratú – marcipánnal díszített tortát, melyet ebbõl az alkalomból készíttettek a
kollégák, majd mindenki személyesen elköszönt a könyvtárvezetõtõl. Alkalom
adódott egy kis baráti beszélgetésre is a
volt és jelenlegi kollégák között, szendvicsek, kávé és pezsgõ elfogyasztása
mellett.
Boldogságban, egészségben és sikerekben gazdag nyugdíjas éveket kívánok
Ibolyának a magam és az OIK munkatársai nevében! ■

29

