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Roboz Péter

pen képviselni hazánkat ebben a folyamatban, és Kitüntetések
az én feladatom most fõleg az ebben való érdemi

segítség. ~ .~ ~" .Kitüntetéseket adtak át január 22.én, a magyar
Amolyan kulturalls "megbIzottkent Igyekszem kultúra napján. Az idén elsõ alkalomlYial kiosztotl

képviselni a hazai értékeket és közvetíteni az Bibliotéka Emlékérmet Bobokné dr. Betán)'i Br:;"t}tfl, az
ittenieket. Ez utóbbira fõleg publikációkban nyí- ELTE volt oktatója, Dézsi LajoMl.é, a Békés Megyei
lik lehetõség. Sok írásom jelenik mea, és ezek- Könyvtár osztályvezetõje, Hajnal jenõ, a vajda1\ágí
nek eredményeként sok visszajelzést kapok így Zenta könyvtárának vezetõje, Kertész Károly, a Ta-

, , ..', I polcai Váro1\i Könyvtár igazgatója, Köbijlkuti Kataúll.
nagyon eloK a s~akmaI kapcso!ataIm. AktIvan a 1\zombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár tudomá..
dolgozom a Pubhka/Pullman projektben, mert azt nyos munkatársa, osztályvezetõ-helyettes. Pap Mikl(),\"né
tehetem több ezer kilométer távolságból is, ráadá- dr. Angyal Ágnes, a Méliusz Juhász Péter Megyei
suI ehhez ad némi összehasonlítási alapot az ír Könyvtár tudományos munkatársa, Rácz Áf,ne,\" osz-
könyvtárügy. tályvezetõ, a Könyvtári Intézet szakkönyvtárának irá-

Dolgozom a hátrányos helyzet társadalmi n7ítója, Sánta Ti~.orné, a ~õváro~i ~zabó Ervin Kö~yv-
~ , ~. ~ ~ tár Budapest-gyujteményenek blbllográfusa, dr. SiPO,\"

kezelesev:l, ~ kozosseg1 ~zerepvall~la~sa~ kap- Csaba, a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár nyu-
csolatos kerdesek szakmaI vonatkozasam es egy galmazott fõmunkatársa és Sohajdáné Bajnok Katalin,
szeretetszolgálat önkéntes munkatársaként is. az egri Bródy Sándor Könyvtár igazgatóhelyettese és
Hiszem, hogy az "embertudományokban" -osztályvezetõje kapta. Gratulálunk és további sikere-
Csányi szép szavával élve -az évek érlelik a ket kívánunk!

1 ' k .,. ~ A magyar kultúra lovagja címmel jutalmazta a
tapaszta atot, segItene a szmtezls megteremte- F l k K l ' '. áé Al " C ' k S P. k~ ~ ., , a va u turaj rt apltvany ,\"a y o ro,\" tros u
se~en es.a letI~ztulasban. Az alkotas mellett az sajt6történészt, az Újvidéki Egyetem tanárát, a vajda-
alazatra IS tamtanak. sági könyvtárosok képzésének doyenjét. Kívánunk neki

Sok mondanivalóm van, és feltétlenül szeret- sok sikert, hasznos sajt6történeti kiadványokat és 1\ZOi-
nék még tanítani. Nagyon hiányoznak a tanítvá- gos tanítványokat!
nyak., a velük való alkotás aktív folyamata. De Madách.dijat ~ap?tt Mad~~h Im;e. szü~.eté1\é~ek
türelmes vagyok vagy legalábbis igyekszem az száznyolcvaneg.yedlk evfordul6jan B.odi..G.yol~yne. a

.'. ~~, , ~ balassagyarmatI Madách Imre VárosI Konyvtar mun-
lennI. Most azzal kell klegyeznem, hogy foallasu katársa, a Madách-bibliográfia készítõje és Praznovszky
nyugdíjas vagyok, fõá11ású nagymama, és szelle- Mihály irodalomtörténész, a veszprémi Eötvös Károly
mi mozgékonyságom megõrzése az én feladatom. Megyei Könyvtár igazgatója. Gratulálunk!

Kiegyensúlyozott embernek tûnsz. Mit gon- ~---
doloS'z. ezt minek köszönheted?

B. B. B.: Nagyon szerencsésnek tartom -
magam. A szakmát belülról, a könyvtári munka az -

kevésbé látványos oldaláról ismerem. A katedrán
azzal szoktam viccelõdni, hogy rám talán nem áll j--
a mondás: "aki nem csinálja, tanítja". ;

Szerencsés vagyok, mert jó emberek vettek I
körül, a családom, sok jó barát, munkatárs, az i
egyetemen nagyszerû mesterek és kollégák, tanít-

Iványok voltak a társaim.
Azt hiszem, abban is szerencsém volt, hogy I

megélhettem a tanszék tizenöt-húsz évvel ez-
eÍõtti fénykorát. Elhunyt

Szerencsés vagyok, mert kialakíthattam egy
újabb szakmai megközelítési formát, amit ma
intézményi menedzselésnek hívunk, és módom-
ban áll az ezzel kapcsolatos további kutatómun- I

ka, az emberi dimenziók (terek és kapcsolatok)

vizsgálata. ]
Nagy bátorítás ez a kitüntetõ érem, és igyek-

szem megszolgálni a belém vetett bizalmat.

Az OMIKK volt munkatársa, a könyvtári és informá-
ciótudományi szakma ismert szakembere, a Tudományos
és Mûszaki Tájékoztatatás hírrovatának vezetõje 2004.
február 5-én hosszan tartó betegség után elhunyt. RobOL:
Péter búcsúztatása február 25-én I I órakor lesz a Buda-
pest, VIII. Horváth Mihály téri templomban -tudatla
lapzártánk után kiadott közleményében a TMT szerkesz-
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