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Tradíció és világháló

Konferencia a gyõri Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtárban
(2005. április 7.)

A konferenciát a Publika Magyar Könyvtári Kör,
a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egye-

sülete és a gyõri Kisfaludy Károly Megyei Könyv-

tár szervezte.
A megnyitót Horváth József, a Kisfaludy Ká-

roly Megyei Könyvtár igazgatója mondta, majd
Medgyasszay László országgyûlési képviselõ,
Gyõr-Moson-Sopron megye közgyûlésének alel-
nöke köszöntötte a résztvevõket.

A konferencia elsõ felében Skaliczki Judit (fõ-
osztályvezetõ, Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma) Európai és hazai könyvtári fejleszté-

sek, együttmûködések, majd Ambrus Zoltán (igaz-
gató, Békés Megyei Könyvtár) Az elektronikus

technológia felhasználása a kulturális örökség kin-

cseinek megõrzésére és közzétételére. A LIGHT

projekt, és Pálvölgyi Mihály (fõiskolai tanár, Ber-
zsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola) A használ-

hatósági vizsgálatok elméleti és módszertani kér-

dései címmel tartott elõadást.
A konferencia második részében az elsõ elõ-

adást magam tartottam Kérdések és válaszok a

könyvtári, levéltári digitalizációról címmel. Iga-
zában a konferencia kezdetéig talányos volt szá-
momra, hogy miért is kaptam felkérést a Publika
Magyar Könyvtári Kör részérõl a konferencián
való részvételre, de Skaliczki Judit, majd Ambrus
Zoltán elõadása megnyugtatott. Elõadásom elsõ
részében az egyházi könyvtárakról beszéltem, és
azzal kezdtem, hogy minden könyvtáros kolléga
tudja, a könyvtár-levéltár-múzeum egy közös „õs-
intézménybõl” vált szét három különbözõ intéz-
ménnyé. Elmondtam, hogy az egyházi gyûjtemé-
nyekben mind a mai napig sajátos szimbiózisban
él a három (vagy a három közül kettõ) intézmény,
s gyakran az intézmények nevében is ez a foga-
lom szerepel: „gyûjtemény”.

Az együttmûködés szükséges és lehetséges
tehát a három intézmény között. Skaliczki Judit

elõadásából kiderült: az információs kommuniká-
ciós technológia térnyerésével a világ ismét – ha
csak virtuálisan is – „egy közös intézmény” felé
tart. Az Ambrus Zoltán által ismertetett projekt
pedig imponálóan mutatta be egy megye (Békés)
közgyûjteményeinek együttmûködését immár a
gyakorlatban.

A továbbiakban a Gyõr-Moson-Sopron me-
gye különbözõ intézményeiben (egyházmegyei
kincstár, levéltár, megyei könyvtár) folyó digi-
talizálási kezdeményezésekrõl és eredmények-
rõl hallhattunk elõadásokat. Kiss Tamás (igaz-
gató, Gyõri Egyházmegyei Kincstár és Könyv-
tár) A Gyõri Egyházmegyei Kincstár és Könyv-

tár honlapja és az egyetlen vidéken õrzött

Corvina-kódex hozzáférhetõvé tétele, Néma

Sándor (igazgató, Gyõr-Moson-Sopron Megye
Gyõri Levéltára) Digitalizált úrbéri térképek és

a történetírás, Mennyeiné Várszegi Judit (osz-
tályvezetõ, Kisfaludy Károly Megyei Könyv-
tár) Régi képeslapok interneten – A Kisfaludy

Károly Megyei Könyvtár digitalizálási gyakor-

lata címmel tartott bemutatót. Az egyetlen nem
Gyõr-Moson-Sopron megyei, de megyei könyv-
tári kezdeményezést Gellér Ferencné (igazga-
tó) és Burai István (informatikus, Méliusz Ju-
hász Péter Megyei Könyvtár – Debrecen) is-
mertette Egy megvalósított közös modell bemu-

tatása. A Hortobágy modell címmel.
A zárszót Billédiné Holló Ibolya könyvtári

információs tanácsadó, a Publika Magyar Könyv-
tári Kör vezetõje mondta.

Ásványi Ilona

Szomszédolás

Az Észak-Alföldi Régió községi
könyvtárosainak találkozója

Szomszédolás címmel tartottunk kétnapos talál-
kozót az Észak-Alföldi Régió községi könyv-
tárosainak. A rendezvény szervezõje a tószegi
Községi Közkönyvtár volt, mely a Nemzeti
Kulturális Alapprogramhoz benyújtott pályázat-
ból, a helyi önkormányzat és a Könyvtári Véd-
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egylet anyagi hozzájárulásával valósította meg
a programot.

A rendezvény ötlete hiányból fakadt, hiszen
legutóbb 1998 szeptemberében szervezett ennek
a körnek országos találkozót Szolnokon a Verse-
ghy Ferenc Megyei Könyvtár. Annak a konfe-
renciának egyik elõadója voltam, elõadásomat a
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros hasábjain olvas-
hatták. Azóta hiába várom a folytatást. A szolno-
ki kistérség községi könyvtárosait elõször 2003-
ban hívta Hellenpach Rozália rákóczifalvi kollé-
ganõ szakmai beszélgetésre, együttgondolkodás-
ra. 2004-ben Tószegen találkoztunk.

Fontosnak tartom, hogy a hasonló helyzet-
ben levõ könyvtárosok ismerjék egymást, tud-
janak egymás munkájáról, örömérõl, sikereirõl
és természetesen a nehézségekrõl, kudarcokról
is. Hogy a kistérségek, a megyék és legalább a
régió községi könyvtárosai tudjanak egymás-
ról, minél többen és többször találkozzanak. Mi,
az egy-két személyes könyvtárakban dolgozók
nehezebb helyzetben vagyunk, mint a nagyobb
települések könyvtárosai. Nekünk egyedül kell
megoldanunk a szakmai, az emberi vagy a tech-
nikai problémákat nap mint nap. Bíztam ab-
ban, hogy a találkozó végére nemcsak hasonló
helyzetben levõ könyvtárosok leszünk egymás
számára, hanem egymást segítõ kollégákként,
barátokként búcsúzunk.

A három megye könyvtárosai március 31-én
délelõtt érkeztek a településre. Múzeumlátoga-
tással és egy kis tószegi sétával indult a talál-
kozó. A szakmai programok elõtt néhány képet
láttunk a falu intézményeirõl, emlékhelyeirõl és
a könyvtár rendezvényeirõl, majd Papp István

polgármesternek és Bertalanné Kovács Piros-

kának, a szolnoki megyei könyvtár igazgatójá-
nak köszöntõje és megnyitója következett. Ez
után videofilmet vetítettünk a településrõl és a
könyvtári programokról.

Délután a községi könyvtárak szakemberei
kaptak szót. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét
Simainé Varga Lívia, a csengeri városi könyvtár
igazgatója képviselte, aki a kistérségükhöz tarto-
zó községek könyvtári ellátására kiírt és beadott
pályázatukról beszélt. A kistérséghez tartozó ti-
zenegy település könyvtári helyzetének bemuta-
tása után a könyvtári ellátás tervezett módjáról
szólt. A könyvtárral rendelkezõ településeken az
alapfelszereltség és a könyvtári helyiség felújítása
a cél, a meglevõ állomány a mobil szolgáltatás

alapbázisa lesz. Minden településen biztosítják a
szélessávú internetkapcsolatot. A szolgáltató
hellyel nem rendelkezõ falvakban korlátozott
nyitva tartással tervezik a könyvek kölcsönzését.
Minden település biztosítja a szükséges helyisé-
get. A jelenlegi pályázati program egy három-
éves idõszakot ölel fel.

Õt követte a szabolcsiak másik képviselõje,
Pásztor Zoltánné, a gávavencsellõi könyvtár igaz-
gatója. A Nyíregyházától negyven kilométerre
levõ település bemutatása és az általa szerkesztett
címertár ismertetése után beszélt a kettõs, iskolai
és nyilvános könyvtári funkcióból adódó sajátos
feladataikról, arról, hogy ezeket miként valósítják
meg, milyen rendezvényeket szerveznek. Könyv-
tárukban 31 ezer dokumentum van, melyet 869
beíratkozott olvasó használ. A feladatokat három
könyvtáros látja el. 2004-ben 864 ezer forintot
fordítottak állománygyarapításra. Rendezvényeik
közül kiemelte az író-olvasó találkozókat, a nyári
gyermekfoglalkozásokat, a sakk szakkört. Felada-
tuk a helyi újság szerkesztése, közmûvelõdési
szakember híján ünnepségek szervezése, rendsze-
resek az ifjúság és a gyermekek számára kiírt
pályázatok, szerkesztik a településrõl megjelenõ
kiadványokat. Igyekeznek úgy mûködtetni az
intézményt, hogy nélkülözhetetlenné váljanak a
település életében.

Hajdú-Bihar megyébõl Földes és Zsáka köz-
ség könyvtárosai tartottak elõadást.

Földesen 1945-ben alakult meg a könyvtár
ötszáz kötettel, jelenleg 25 ezer dokumentum várja
az ezeregyszáz olvasót. 1980 jelentõs változást
hozott az intézmény életében, létrehozták az
ÁMK-t, melynek tagintézményeként mûködött a
könyvtár, és ez közös épületbe költözést is jelen-
tett. Ekkortól a könyvtár kettõs funkciójú, nyilvá-
nos és iskolai könyvtári feladatokat lát el. 1989-
ben felvették Karácsony Sándor nevét, a könyv-
tár külön dokumentumtárban kezeli köteteit, kéz-
iratait, fotóit. Rendszeresek a névadóhoz kapcso-
lódó rendezvényeik, vetélkedõk, emlékülések.
1999-ben a könyvtár visszakapta szakmai önálló-
ságát, de továbbra is kettõs funkciót tölt be. Ál-
lományfeltárásra és kölcsönzésre is a Libtech
programot használják. Pályázat útján jutottak hat
számítógéphez és egyéb eszközökhöz, valamint
az internethez – számolt be munkájukról Ványi

Lajosné, a könyvtár igazgatója.
Zsákáról Bíró Miklósné vállalta az elõadást,

aki a Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatója.
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1998-tól a felújított Rhédey-kastélyban mûködik
az összevont intézmény. Elõadásában kitért a
kastély, a benne mûködõ több kiállítás részletes
bemutatására, az eredeti bútorokról, a családi
hagyatékról is tett említést. Speciális helyzetük a
mûemlék épületbõl, az összevont két intézmény
munkájának szerves együttesébõl, az ott dolgozó
népmûvelõk, könyvtárosok harmonikus együttmû-
ködésébõl adódik. Kiemelte a hátrányos helyzetû
gyermekeknek pályázati pénzekbõl rendszeresen
szervezett nyári táboraikat, foglalkozásaikat. A
könyvtár ad helyet a faluban megjelenõ két új-
ságnak is. A településen mûködõ teleház, a Zsáka
Jövõjéért Alapítvány és a „Zsákai Rhédey-kas-
tély a Közmûvelõdésért” Közalapítvány az intéz-
ményekkel közösen dolgozik az ott élõkért.

Jász-Nagykun-Szolnok megyét Jászfelsõszent-
györgy könyvtárvezetõje és a házigazda képvi-
selte.

Az 1700 lakosú Jászfelsõszentgyörgyön
Megyeriné Nagy Magdolna vezeti a könyvtárat,
a teleházat, itt mûködik a falu eMagyarország
pontja is, és napi egy órában az iskolai könyvtá-
rosi feladatot is ellátja. Ezen kívül európai uniós
különgyûjteményt is fenntartanak egy sikeres, a
Külügyminisztériumhoz benyújtott pályázat ered-
ményeként. A több funkció igen sokrétû felada-
tot ró az egyszemélyes intézményben dolgozó
Magdira. A fenntartó által biztosított költségveté-
sen túl rendszeresen nyer pályázatokon, hol ki-
sebb, hol nagyobb összegeket. 2004-ben 249
dokumentummal gyarapodott a könyvtár, aminek
340 olvasója volt. Nagy gond, hogy a település-
rõl már az általános iskolás korú gyerekek is in-
gáznak. Az intézmény igyekszik mégis minden
ott élõnek programokat szervezni, vetélkedõket
rendez, köröket mûködtet. Bekapcsolódott A
Nagy Könyv akcióba is, a nagyobb könyvtárak
számára is minta értékû programokkal.

A teleház sokrétû szolgáltatással áll a lako-
sok szolgálatában: irodai munkák, számítógé-
pes játékok, internethasználat, tájékoztatás,
oktatás (nyelvi, alapfokú számítógépes, inter-
nethasználati tanfolyamok szervezése), civil
segítõ központ, a helyi újság szerkesztése
(Felsõszentgyörgyi Hírek), írása, nyomtatása,
terjesztése 1999 augusztusa óta, kiállítások
(festmények, fotók stb.) évente kétszer, Teleház
Kupa kispályás labdarúgó mérkõzések õszi,
tavaszi fordulója. December 5-én Mikulás-szol-
gáltatás megszervezése, lebonyolítása a faluban.

A házigazda tószegi könyvtár munkájáról én
tartottam rövid ismertetõt. (Ekkorra már az
idõnk is egyre fogyott a busz indulásáig.) Az
1959-tõl számított folyamatos mûködés elõtt
többször volt próbálkozás könyvtár létrehozá-
sára a faluban, így 1900-ból való az elsõ utalás
erre, de adatok nem maradtak fenn. A személyi
és tárgyi feltételeken túl beszéltem a szolgálta-
tásainkról, rendezvényekrõl, számokban mérhetõ
adatokról, az intézmény támogatására alakult,
az idén tízéves egyesületrõl, a könyvtár és a
védegylet nyertes pályázatairól, terveinkrõl. A
4800 lakosú községben a fõállású vezetõn kí-
vül egy hatórás könyvtáros-asszisztens dolgo-
zik, 15 200 dokumentum és nyolc jól felszerelt
multimédiás számítógép szolgálja a 444 olvasó
ellátását. 2004 óta eMagyarország pontként
biztosítjuk a szélessávú internet-hozzáférést.
Öregbetûs könyvekkel és hangoskönyvekkel
várjuk a látásproblémákkal küszködõket. Ki-
emelem még a Tószegi Könyvtári Védegylet
(egyesület) tevékenységébõl, hogy a rendezvé-
nyekhez nyújtott anyagi segítség mellett doku-
mentumok beszerzésével is segíti a könyvtárat.
Példa értékû lehet, hogy a könyvtár és az egye-
sület 1999 óta 12 nyertes pályázattal bír, ez
közel ötmillió forintot jelentett.

Az elsõ nap programja Szolnokon a Tiszaligeti
Turisztikai és Szabadidõ Központban folytatódott.
A rövid, de kalandos utazást (melyen megtapasz-
taltuk: a 15-ös busz nem vár) vacsora és beszél-
getés követte.

Az éjszakába nyúló beszélgetésen minden
résztvevõ szót kapott. Így betekinthettünk az elõ-
adóként nem szereplõ könyvtárosok sokszínû
munkájába is. Kiderült, nem mindenhol mûködik
az összevont intézmény olyan harmonikusan, mint
Zsákán, de minden könyvtáros ellát nemcsak
könyvtárosi munkát is. Talán legkirívóbb a
Bihartordán mûködtetett asszonykórus. A kollé-
ganõ ott idõnként napközis nevelõ, néha szociális
munkás, de egy biztos, a település nélkülözhetet-
len szakembere. Kismarjáról egyesület által mû-
ködtetett intézményre is láttunk példát.

Mindannyiunk életében adódnak nehézségek,
amik idõnként már az egészségünket is veszé-
lyeztetik, de rövid kihagyás után mindenki újult
erõvel és lelkesedéssel folytatja a munkát. Töret-
len kedvvel kezd bele a helyi adottságoknak,
fenntartói elvárásoknak megfelelõ rendezvények
szervezésébe, programok megvalósításába.
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A második napon a megyei könyvtárak képvi-
selõinek elõadásait hallottuk. Elsõként a debrece-
ni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárból
Szilágyi Irén beszélt megyéjük községi könyvtá-
rainak helyzetérõl. Az elsõ részben a Hazai trend

a községben élõk számára címmel ismertette nap-
jaink helyzetét, a jogszabályi hátteret, a lehetõsé-
geket. A folytatásban a Hajdú-Bihar megyei
KSZR-rõl (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer)
beszélt. Ismertette a tagkönyvtárakat, az elõzmé-
nyeket, a motivációt, a mûködtetést, a dokumen-
tumellátást, az információszolgáltatást, az egyéb,
például nemzeti és etnikai kisebbségeket érintõ
speciális gyûjtemény gyarapítását, a megkötött
megállapodásokat és a tagkönyvtárak ellátását.
Átfogó és teljes képet kaptunk a megyei könyv-
tár községi könyvtárak munkáját segítõ tevékeny-
ségérõl.

Ezt követte Gosztonyi Enikõ módszertani
könyvtáros elõadása a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtárból. Az elõ-
adásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hely-
zetképet a megye általános bemutatásával, illetve
a megye jelenlegi helyzetét statisztikai mutatók-
kal illusztrálva vázolta fel. A népesség megoszlá-
sa, az alapterület, az állomány összetétele, az ál-
lománygyarapítás mutatói, valamint a könyvtár-
használati adatok elemzésével pontos képet kap-
tunk a megye községi könyvtárairól.

Az adatok alapján a 208 községbõl megköze-
lítõleg 90 településen azonnali beavatkozásra van
szükség, mivel 32 településen nincs könyvtári
szolgáltatás, 51 településen pedig elégtelen a szín-
vonala. A folytatásban a megyei könyvtár kiste-
lepülések ellátását szolgáló eddigi és a továbbiak-
ban szükséges tevékenységeirõl beszélt. Elmond-
ta, hogy a KSZR útmutatásai milyen lehetõsége-
ket kínálnak megyéjük kistelepülési könyvtári
ellátására.

Harmadikként Bertalanné Kovács Piroska,
a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
igazgatója kapott szót. Ismertette a házigazda
megye községeinek helyzetét, és beszélt az ál-
taluk kistelepülések számára mûködtetett ellá-
tási rendszerrõl.

Megyénkben 79 önkormányzati könyvtár
mûködik, ebbõl 66 községben. 2003-ban 41 tel-
jes munkaidõs, 33 részmunkaidõs fõfoglalko-
zású könyvtáros dolgozott a községekben. Elég
magas a kettõs funkciójú és összevont intézmé-
nyek száma. A községekben élõ 153 642 la-

kosból 20 911 beíratkozott olvasó, ebbõl 8522
gyerek, a könyvtárhasználók száma 248 414,
ebbõl gyerek 132 436, a kölcsönzõk száma:
154 994, amibõl 79 421 a 14 év alatti. Az
ellátási-rendszernek 14 település a tagja, 4483
dokumentummal rendelkeztek 2003-ban. Eze-
ket cserélik évente négy alkalommal, vándo-
roltatják a tagkönyvtárakban.

A KSZR adta lehetõségekkel megyénk egyet-
len kistérsége sem tud élni, mivel egy-egy olyan
könyvtár van, ami nem szerepel a nyilvános
könyvtárak jegyzékén. Nekünk valami más utat
kell találni a nehéz helyzetben levõk megsegíté-
sére, ellátására.

A községi könyvtárak országos állapotáról
Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet osztályvezetõ-
je tartott elõadást. Elõadásának elsõ részében is-
mertette a községi könyvtárak országos helyzetét,
benne a községi könyvtári ellátást – országos tren-
deket, a könyvtári ellátás jelenét és jövõjét (a
települések, települési vezetõk, önkormányzatok
feladatait), a könyvtári munka átalakulását –, a
könyvtár jövõjében a könyvtáros feladatait. Az
országos elemzésnél összehasonlítást láttunk a
megyei, a városi és a községi könyvtárak helyze-
térõl. Érdekes volt a számok tükrözte képben azt
látni, hogy a városok helyzete, eredményei
rosszabbak a községieknél.

Kiemelem, miben látja a könyvtáros feladatait
az elõadó: a (potenciális) használók számbavéte-
le, az igénykutatás, a szolgáltatások tértõl függet-
len szervezése, az együttmûködés, a partnerség, a
helyi érintettségû, tartalmú adatbázis.

Küldetésünk: az esélyteremtés, az érték- és
hagyományõrzés, az új érték létrehozása.

A ma könyvtára: tanító, szükségletet ismerõ és
kielégítõ, kapu a tudásalapú társadalomhoz, fel-
zárkóztató és esélyteremtõ intézmény, identitás-
és kultúraközvetítõ.

Elõadásának második részében a KSZR ki-
építésének lehetõségeit ismertette. A két nap prog-
ramját a szolnoki megyei könyvtárban tett látoga-
tás zárta.

A találkozó visszhangja pozitív, ez visszaiga-
zolás arra, hogy az ötlet jó volt és erõt adott
mindennapi munkánk folytatásához. Bízom ab-
ban, hogy lesz folytatás, veszi valaki a bátorságot
és egy-két év múlva másik megye községi könyv-
tárában találkozhatunk.

Siposné Nagy Julianna

könyvtárigazgató


