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Bemutatkoznak fiatal kollégáink
A 2010. év végén két új munkatárssal bővült a József Attila Megyei Könyvtár kollektívája.
Fábián Ildikó az informatikai csoportot erősíti, Márku Mónika pedig a tájékoztató
csoport új helytörténeti szaktájékoztatója.
Ismerkedjenek meg Önök is velük!

Kedves Kollégák, Kedves Olvasók!
Még nem ismerjük egymást, ezért
engedjék/engedjétek meg, hogy néhány mondattal
bemutatkozzam önöknek/nektek.
Márku Mónikának hívnak. 1985-ben születtem
Tatabányán, s jelenleg is itt élek. Szülővárosomban
végeztem mind az általános, mind a gimnáziumi
tanulmányaimat. Már középiskolás koromtól gyakran
megfordultam a megyei könyvtárban, egyrészt saját
szórakozásom céljából, hiszen szerettem, és sokat
olvastam, másrészt a különböző iskolai feladatokra és
versenyekre való felkészülések alkalmából. Mindig
szerettem a könyvtár hangulatát, azt a csendet,
nyugalmat, misztikumot és a könyvek illatát, ami a
könyvespolcok között bolyongva-olvasva körülölelt.
Megfogott ez a légkör, s így nem volt nehéz
eldöntenem mivel szeretnék foglalkozni az érettségit
követően. Mivel a szívem másik csücske a történelem
(volt), ideális tanulási teret kínált az egri Eszterházy
Károly Főiskola informatikus könyvtáros - történelem
(egyetemi) szakja, ahol tanulmányaimat folytattam
2003 és 2008 között. Felsőfokú tanulmányaim

befejezését követően abban a szerencsés helyzetben
voltam, hogy még azon év szeptemberében állást
kaptam az ELTE Egyetemi Könyvtárban, mint
tájékoztató könyvtáros.
Itt elméleti tudásom szakmai tapasztalatokkal is
bővült. Az Egyetemi Könyvtárból áthelyezéssel
kerültem a József Attila Megyei Könyvtárba 2010.
december közepén helytörténeti szaktájékoztatónak.
2007 óta tagja vagyok a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének, és 2010-ben csatlakoztam a Publika
Magyar Könyvtári Körhöz. Szabadidőmben szeretek
kirándulni, kerékpározni, sütni, főzni. Kedvelem a
logikai játékokat és a baráti összejöveteleket is.
Kedvenc íróm Jane Austen, könyvem pedig Alex
Haleytől a Gyökerek.
Remélem, sikeresen tudunk majd együttműködni a
jövőben, és minél többször fogunk találkozni
személyesen is!
Üdvözlettel és szeretettel: Márku Mónika
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Bemutatkoznak fiatal kollégáink
Fábián Ildikó vagyok, őshonos tatabányai lakos.
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán (azóta már a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központja nevet viseli) sikerült 2009-ben diplomáznom informatikus-könyvtáros szakon, és
az oklevelembe beleírták a jól csengő szakirányt is: információbróker- és menedzser.
A szakmai gyakorlataimból két alkalmat a József Attila Megyei Könyvtárban töltöttem el, így amikor a
jószerencse segítségével megkaptam ezt az állást, már szinte "hazajöttem".
Remélem, az itt végzett munkám mindenki számára hasznos lesz, és méltó tagja leszek eme kis
kollektívának.
Fábián Ildikó
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