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Tatai könyvtáros kapta a KTE 2012. évi életműdíját
Tanczerné Jakus Emőke tatai könyvtáros életében
nagyon fontos dátum lett 2012. november 7.
Ugyanis ezen a napon vehette át Budapesten, az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban azt az életműdíjat,
melyet a Könyvtárostanárok Egyesülete alapított és ad ki
minden évben egy arra érdemes személynek.
Jakus Emőke a tatabányai József Attila Megyei Könyvtárban kezdett dolgozni titkárnőként, de a „genius loci” (a
hely szelleme) arra sarkallta, hogy továbbtanulva könyvtárosi képesítést szerezzen. Így könyvtárosként dolgozhatott
tovább először Tatabányán, majd Tatára költözvén a városi
könyvtárban. Innen vezetett útja az akkor újonnan átadott
Kőkúti Általános Iskola könyvtárába. Emőkével az iskola
egy főállású, elhivatott, pedagógusszemlélettel megáldott
iskolai könyvtárost nyert.
Iskolai könyvtárosi pályája itt kezdődött, s – elmondása
szerint – itt, ebben a munkában találta meg igazi hivatását.
Hosszú évekig töltötte be ezt az állást, tanítva felnövő
gyermekek százait a könyvtár használatára, alkalmazására,
az irodalom, a könyvek szeretetére. „Gyermekei” – a saját
nevelésű kis könyvtárosok – szép sikerrel szerepeltek évrőlévre a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen, vitték
tovább gimnáziumba, egyetemre az itt megszerzett
ismereteket.
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által szakszerűen
kialakított iskolai könyvtári állományt átvéve, azt igényesen
továbbfejlesztve, az egyre növekvő elvárásoknak is megfelelve, korszerű referencia-könyvtárrá fejlesztette a Kőkúti
könyvtárát. Katalógusait saját szerkesztésű repertóriumokkal egészítette ki.

Szakmai sikerei elismeréseképpen a Komárom-Esztergom
Megyei Pedagógiai Intézet beválasztotta szakértői sorába,
így évekig, az intézet megszűnéséig módszertani, tanácsadó
munkát végzett iskolai könyvtári szakterületen a
megyében.
Nyugdíjba vonulásáig elkötelezett képviselője szakmájának, sőt azon túl is, hiszen napjainkban is aktívan dolgozik
– igaz, már rövidebb munkaidővel – egy iskolai könyvtárban, Tatabányán.
Az őszi szakmai napon Szakmári Klára, az egyesület
nevében méltatta Jakus Emőke munkáját, majd a kollégák
tapsa közepette adta át a díjat.
A díjjal egy dolgos, példaértékű munkát produkáló aktív
életet honorált a szakmai szervezet. Kívánunk Emőke
további éveihez jó egészséget, munkabírást és sok örömet
családja (2 gyermek, 4 unoka, 1 férj) körében.
Kristófné Szabó Szerafina elnök (MKE KEMSZ Tatabánya)
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