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úttörõ szerepet vállalt az újdonságok bevezeté-
sében, szem elõtt tartva a vállalat érdekeit, a
szolgáltatás színvonalának folyamatos emelését,
korszerûsítését. Irányítása mellett a Richter Ge-
deon Rt. Mûszaki Könyvtára valóságos szellemi
központtá vált, szolgáltatásainak sokfélesége,
minõsége a társaságon belül komoly elismerést
hozott, és hosszú ideje példaértékû más vállalati
könyvtárak számára is.

Halálával nem csak a könyvtárát, hanem a
magyar könyvtáros társadalom egészét érte nagy
veszteség.

Requiescat in pace.
Wittinghoff Judit

Richter Gedeon Rt.
Mûszaki Könyvtár

In memoriam
Sándori Zsuzsanna

Halálával a tudás lámpásainak egyike vált hal-
vány, de örökké világító mécsessé. Hiányozni
fog nekünk, mint barát, mint szakember, mint
olyan kolléga, aki soha nem lankadó szorgalom-
mal szolgálta a tudományos információszolgál-
tatás ügyét.

Mint könyvtárvezetõ, mint egyetemi tanár min-
dent megtett azért, hogy kollégáival és az érdeklõ-
dõkkel megossza több évtizedes tapasztalatait, akár
elõadás, akár könyv formájában.

Tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Könyvtártudományi Tanszékén, ahol leendõ
könyvtárosok százai ismerkedhettek meg kedves
személyével, s tanulhatták meg tõle, hogy mennyi
szépséget rejt e száraznak vélt tudományág.

Útmutató cikkei, könyvrészletei és könyvei
jelentek meg a könyvtáros szakmáról, amelyek-
ben mindig szellemesen, példamutatóan szép
magyarsággal beszélt és írt:

Hosszúra nyúlt útibeszámoló a könyvtárveze-
tési ismeretek (b)irodalmából / Sándori Zsuzsan-

na [megjelent az OSZK gondozásában] . – Bp.:
OSZK, 1998. – 406 p.

Könyvtárak 50 éve az egészségügy szolgála-
tában : Jubileumi évkönyv :Gyógyszeripari szak-
könyvtárak fejezettel Sándori Zsuzsanna / szerk.
Freisinger Jenõ. – Bp.: MOKSZ, 1999. – 247 p.

Szakirodalmi tájékoztatás a Kõbányai Gyógy-
szerárugyárban (könyvfejezet):

A felhasználóképzés füzetei 6. / Sándori Zsu-
zsanna ; szerk. Csengõdy E. ; közr. az Országos
Mûszaki Információs Központ és Könyvtár. –
Budapest : OMIKK, 1986. – 27 p.

A Derwent szabadalmi adatbázis on-line ke-
resése (könyvfejezet)

Az on-line szakirodalmi információkeresés
kézikönyve / Sándori Zsuzsanna ;  szerk. Novák
T., Roboz P. ; közr. az Országos Mûszaki Infor-
mációs Központ és Könyvtár. – Budapest :
OMIKK, 1985. – (Tudományos-mûszaki infor-
máció szakkönyvtára ; 16. sz.)

1. köt. – 225 p.

Munkásságának mottója: a megfelelõ infor-
mációt a megfelelõ kézbe adni. Igen, ez a dol-
gunk, s ugye ez nem kevés, fõként azon a he-
lyen, ahol õ végezte mással nehezen pótolható
könyvtárosi, tudományos tájékoztató munkáját,
miközben könyveket írt a könyvtárvezetésrõl is,
összefoglalva a fellelhetõ irodalmat, hozzátéve
saját eredeti gondolatait, a jövõ könyvtárosai
számára szóló problémafelvetéseit. Személye volt
a példa arra, miként végezheti munkáját jól egy
vezetõ – hatékony személyes, emberséges kom-
munikációval – tisztelettudó önérvényesítéssel.

Zavarban vagyok, mert annyi minden lenne,
amit szeretnék megköszönni neki, és most a fáj-
dalomtól elszorul a torkom. Hosszú évekig dol-
goztunk együtt, de egyetlen pillanatra sem em-
lékszem, amikor ne az lett volna fontos számára,
hogy tapasztalatával, tudásával másokat segítsen
feladataik hatékonyabb megoldásában. Én sze-
mély szerint neki köszönhetem azt is, hogy vé-
leményezésre elküldött cikkeimet javította, új
ötletekkel gazdagította.

Fájdalommal tölt el a tudat, hogy nincs már
alkalmunk megbeszélni közös dolgainkat, és taná-
csait, javaslatait meghallgatva tervezni a jövõt.

Búcsúzom a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Könyvtári Fõosztálya, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Orvosi
Könyvtárak Szövetsége, minden könyvtáros és a
magam nevében.

Szerencsések vagyunk, hogy húsz évig – mint
a Richter Gedeon Rt. Mûszaki Könyvtárának
vezetõjével – együtt dolgozhattunk vele, élvez-
hettük kedves, szerény társaságát, és okulhattunk
hasznos gondolataiból. Emléke szívünkben örök-
ké élni fog.

Vasas Lívia


