
Új rovattal bővül a KeMLIB Nyomozás a könyvtárban

Kedves Olvasóink és Szerkesztőtársaink! A könyvtári munka – és ezen belül a tájékoztatás – 
korábban elképzelhetetlen változásokon ment át az elmúlt 

Az utóbbi időben több olyan cikk kézirata került hozzánk, évtizedekben. A betűrendes- és szak-
melyek a könyvtárosok/könyvtárak dolgos mindennapjai katalógust a legtöbb helyen felváltotta 
során megcsillanó érdekességeket, vidám perceket vagy a számítógép, és – ha szükséges, ott 
éppen szívmelengető pillanatokat örökítettek meg. vannak a központi adatbázisok, de ha 
Öröm a számunkra az is, ha olyan kis könyvtárak hétköz- mondjuk egy angol szakkönyv adatai-
napjairól tudósíthatunk a KeMLIB oldalain, melyek nem ban kételkedünk, semmi akadálya, 
feltétlenül nagyszabású rendezvényeikkel, informatikai hogy ellenőrizzük a washingtoni kongresszusi könyvtár 
fejlesztéseikkel, tömegeket megmozgató programjaikkal katalógusában. A nyelvtudás ez esetben nem árt, de elég, ha 
hívják fel magukra a figyelmet, hanem az információszol- az author, title, search szavakra rájövünk, máris több-
gáltatás legkisebb láncszemeiként, a kistelepüléseken élők kevesebb biztonsággal böngészhetünk.
számára helyben biztosítják a könyvtári dokumentumok- Ott vannak a folyóiratok tartalomjegyzék-mutatói, ha egy 
hoz való hozzáférést, az internetezési lehetőséget, a könyv nincs meg, ellenőrizhetjük, hátha fönn van a neten. 
könyvtárközi kölcsönzést. Sikereik, mindennapi gondjaik A lehetőség valójában végtelen, csak az idő és a türelem 
úgy gondolom, méltán számíthatnak érdeklődésre. szab gátat néha a kérdések még teljesebb megválaszolá-
Ezek a témakörök nem fértek bele eddig megszokott sának. Mindenkinek mások persze a kedvenc adatbázisai, 
rovataink egyikébe sem. Ezért KeMLIB-palettánk kibővült de több oldalról is meg lehet közelíteni a feladatokat, és – ha 
a Színes hétköznapjaink című rovattal, melybe ez úton is minden kötél szakad –, végső esetben a Google is segít.
várjuk szerzőtársaink írásait. Ebben a rovatban tennénk Vannak azonban pillanatok, amikor a számítógép adta 
közzé a kedves, humoros könyvtári életképeket, a összes lehetőség kevés. Ilyenkor mégiscsak vissza kell térni 
tájékoztató munka során felmerülő érdekes olvasói igények a hagyományos fejtöréshez. A napokban egy fénymásolt 
leírását, beszámolókat a közösségi programokról, egyszó- lappal jött egy olvasó, rajta pár oldal rosszul olvasható (az 
val minden olyan cikket, melyek hivatásunk pezsgéséről, „olvasható” túlzás, de pár szó értelmezhető volt) 
napfényes oldalairól szólnak. maradványa. Kérdés, mely könyvből származnak a 
Tartsuk életben, dédelgessük, erősítsük ezt a frissen töredékek. Azt lehetett tudni, hogy földrajzi (tökéletesen 
megszületett rovatot! Várjuk írásaitokat! lehetett értelmezni a Togo és Zanzibár szavakat), és valaki 

talált – én nem tudtam fölfedezni – oldalszámot. Komoly 
segítség volt viszont, hogy minden kétséget kizáróan 
kéthasábosan nyomtatott könyvről volt szó.
A számítógépet azonnal el lehetett felejteni. A földrajzi 
útleírásokat a kéthasábos nyomtatás miatt kizártam.
A legmagasabb oldalszám a 370-es volt, tehát túl vékony 
könyv sem lehetett. Próbáltam még pár szót megfejteni, de 
kezdetben nem lettem okosabb. Véletlenül bukkantam rá az 
„államformája” kifejezésre. Ez, valamint a kéthasábos 
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nyomtatás valamiféle tájékoztatási segédletre utalt. És odajött hozzám és megölelt – úgy igazán –, mert annyira 
akkor bevillant egy ötlet: valamikor volt olyan kiadvány, örült, hogy ilyen és ennyi jó könyvet mutattam neki.
hogy „Földünk országai”. És „nyertem”. Ha nem is A közben érkező gyerekek szinte mindegyikének bemutat-
könnyen, de be lehetett azonosítani az 1981-es kiadást. Ez kozott, teljes névvel, hozzátéve, hogy ő paleontológus, s 
nem „klasszikus kérdés, klasszikus tájékoztatás”, a beszélgetést kezdeményezett velük. A kislány alig múlt hat 
megoldás pedig inkább a szerencse kategóriájába tartozik. éves, de figyelemre méltó választékossággal beszélt, s a 
Ilyenkor vagy „beugrik” valami ötlet, vagy nem. Tanulsága jelen lévő halk szavú édesanyjától s nagymamájától teljesen 
azért van: a szinte korlátlan lehetőséggel bíró számítógépek függetlenítette magát. Szabályos időközönként hozzám is 
korszakában sem árt néha bele-bele lapozni papíralapú odajött, újabb és újabb öleléssel hálálva meg a könyveket. 
segédletekbe, forgatni segédkönyveket, lexikonokat, Búcsúzáskor még egyszer megköszönt mindent, majd – 
bibliográfiákat. Látszólag felesleges időpocsékolás, de miután éppen egy alsó polcra soroltam vissza, így guggolva 
hasznos lehet napjainkban is. pont egy magasságban voltam vele – odajött, átölelt, adott 

Takács Anna (JAMK) egy puszit és ezt mondta: „üdvözlöm a többi könyvtárost 
is!”
Kedves Kollégák! Én ezúton átadtam Nektek a kis 

Üzenet a kis paleontológustól paleontológus üdvözletét… hálás szívvel, hogy éppen 
nekem jutott ez a megtiszteltetés!

Szombati ügyelet a márciusi hosszú hétvégén. Az érdek- Világi Orsolya (JAMK Tatabánya)
ődés, a forgalom egészen rendkívüli. A gyerekkönyvtárban 
mozdulni is komoly kihívást jelent, mert családok jönnek 

Gondolatok a dunaalmási Lenhardt György Könyvtárrólszinte kizárólag. A visszahozott könyv- és DVD-kupactól 
már ki sem lehet látni, a visszasorolás igen távolinak tűnik, a 

A Lenhardt György Könyvtár látogatottsága folyamatosan érkező olvasók rendületlenül jönnek, 
nőtt 2011-ben az előző évekhez képest, ami nagy visszahoznak, kölcsönöznek, hosszabbítanak,  segítségre 
öröm számunkra. Tapasztalataim szerint a szorulnak stb. Délig csak úgy repül az idő (mire felnéztem 
változás nagyban köszönhető a folyamatosan már annyi volt!). Ekkor látszott az első halvány remény 
bővülő könyvállománynak, valamint a Családi Napközivel arra, hogy a vészesen magas toronnyá nőtt dokumentum-
és az általános iskolával való szoros együttműködésnek.halmot apasztani tudom kissé… S ekkor belépett egy szőke 
2011-ben több alkalommal tartottam „könyvtárral kislány (ezt csak később láttam meg, mert a polcok között 
ismerkedő” foglalkozást már az óvodásoknak is, amivel a voltam), aki azonnal odalépett egy, az édesanyja karjában 
gyerekek között szép sikereket értünk el.lévő csecsemőhöz s a lehető legkedvesebb hangon és 
Nem csupán a legkisebbek, hanem az iskolások is (általános szavakkal köszöntötte őt. Már ebben a pillanatban a 
és közép egyaránt) rendszeres látogatói az intézménynek. szívembe zártam a kislányt, pedig még nem is láttam. S ami 
A meséskönyvek mellett, a mondókás könyvek, ifjúsági ezután következett! Miután a pult mögé léptem, ő 
irodalom, a gyerekeknek szóló folyóiratok, valamint termé-mosolyogva köszönt vissza és azonnal közölte, hogy 
szetesen a kötelező olvasmányok is „kelendőek” körükben.paleontológusnak készül s már majdnem mindent tud a 
A fiatal korosztályon kívül egyre több idősebb keresi fel a dinoszauruszokról, de szüksége lenne még könyvekre. 
könyvtárat, körükben a romantikus regények, a régi Közben azt sem mulasztotta el megkérdezni, hogy „ugye, 
klasszikusok, a történelmi regények, a kortárs irodalom te is mindent tudsz a könyvekről?” (Bár így lenne!) 
egyaránt népszerűek.Megmutattam neki, hol találja a kis paleonto-lógusnak való 
Fejlesztési elképzeléseim között szerepel tárgyi szempont-könyveket, s tettem tovább a dolgomat. Közben a kislány 
ból újabb szekrény és könyvespolcok beszerzése „betöltötte” az egész könyvtárat: lelkendezett a könyvek 
(raktárhelyiség hiányában kezdünk kifogyni a tárolásra láttán… semmi „dínó”, kizárólag a hivatalos latin elnevezé-
szolgáló polcokból).seket használta a könyvekben talált egyedekre! Néha 
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Ezen kívül a továbbiakban is célzott közönségem a Fontosnak tartom a fent említettek mellett a településen 
gyerekek, akikkel különböző programok keretében megrendezett programokban való részvételt, valamint a 
szeretném megszerettetni a könyveket és olvasást, hiszen helyi civil szervezetekkel való együttműködést, így 
belőlük lesznek országunk mozgatórugói. népszerűsítve az olvasást, s a könyvtárat.
Az idősebb korosztályt szolgálva pedig író-olvasó Mag Anita
találkozók szervezése, valamint a környéken rendezett (Lenhardt György Községi Könyvtár Dunaalmás)
ilyen jellegű események propagálása áll céljaim közt. Ezzel 
összefüggésben, a helyi nyugdíjas klubbal való szorosabb 
kapcsolat felvételét is tervezem.
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