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A Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár 2005. évi

évadzáró értekezlete*
„Ha az ünnep elérkezik életedben, ak-

kor ünnepelj egészen... Felejts el mindent,
ami a köznapok szertartása és feladata...
Az ünnep különbözés. Az ünnep az élet
rangja, felsõbb értelme. Készülj fel reá,
testben és lélekben.”  (Márai Sándor)

Ma este abban a megtiszteltetésben van részem,
hogy ünnepi asztal mellett idézhetem fel könyv-
tárunk elmúlt tíz évének legjelentõsebb eredmé-
nyeit. Talán lesz, aki elcsodálkozik azon, hogy
mi minden történt velünk, mi mindennek vol-
tunk részesei. Nyugdíjas kollégáink korábbi
munkája alapozta meg a mi munkánkat. Átvet-
tük és továbbfejlesztettük a ránk hagyott öröksé-
get. S talán a fenntartó számára sem hiábavaló a
magyar könyvtárügy stratégiai törekvéseinek
összefüggésébe ágyazva hallani a megyei könyv-
tár tevékenységérõl.

Kitekintés

Az 1997. évi CXL. törvény eredményeként a
rendszerváltás után széthullott könyvtári rendszer
újrarendezõdött, és mára már sok területen maga-
sabb szintû tevékenységet fejt ki, mint 1997 elõtt.

Az új jogi szabályozás új alapokra helyezte a
kötelespéldány-szolgáltatást. Létrejött és mûködik
az Országos Dokumentumellátási Rendszert (ODR),
annak az 56 könyvtárnak a szolgáltatási rendszere,
amely az ország többi könyvtára számára hatéko-
nyan látja el a könyvtárközi kölcsönzést. Létrejött
az önkormányzati könyvtárak érdekeltségnövelõ
támogatása, ezzel a rásegítõ támogatással növeke-
dett az önkormányzati fenntartás összege. Az in-
formációs infrastruktúra-fejlesztés sokféle támoga-
tásával hardver- és szoftverfejlesztések indulhattak

meg, s a megyei, városi, egyetemi és országos szak-
könyvtárakban (ODR-könyvtárak) megvalósulha-
tott az internet-hozzáférés. A telematikai fejlesztés
keretében kapott támogatással létrejövõ Magyar Or-
szágos Közös Katalógus végre lehetõvé teszi, hogy
a nagy könyvtárak egymással kompatibilis rend-
szereiben a dokumentumokat csak egyszer kelljen
feldolgozni. A törvény rendelkezéseinek megfele-
lõen meghatározták azokat a feltételeket, amelyek
alapján egy-egy könyvtár megkaphatja a nyilvános
könyvtári státust. 2002-tõl kormányrendelet szabá-
lyozza a szakfelügyeleti rendszer mûködését. A
vizsgálatok célja a nyilvános könyvtárak jegyzé-
kén szereplõ könyvtáraknál annak megállapítása,
hogy megvalósul-e a nyilvánosság alapkövetelmé-
nyeinek a teljesítése (1997. CXL. törvény 54. § [1]
bekezdés), az alapfeladatok teljesítése (55. § [1]
bekezdés), a könyvtárhasználók jogainak érvénye-
sülése (56. §). A nyilvános könyvtárak jegyzékén
(még!) nem szereplõ könyvtáraknál pedig a fenti-
eken kívül a szakfelügyeletnek meg kell állapíta-
nia, miért nem szerepel az adott könyvtár a nyilvá-
nos jegyzéken.

A megújuló könyvtári rendszer, a globalizációs
folyamatok, az információs és kommunikációs
technológiai változások és az EU-integráció olyan
kihívást jelentettek, amelyekre a könyvtáraknak
folyamatos szakmai megújulással kellett válaszol-
niuk. 2001-ben a Könyvtári Intézet megszervez-
te a teljesítménymérési munkabizottságot a ha-
zai könyvtári gyakorlatra alkalmazott teljesít-
ménymutatók kidolgozására. 2002-ben Minõség-
menedzsment a könyvtárban címmel akkreditált

* A december 19-én Debrecenben elhangzott elõadás-
sal Gellér Ferencné nyugdíjba vonulása alkalmából össze-
gezte a könyvtár eredményeit.
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továbbképzés indult Kecskeméten, a Katona Jó-
zsef Könyvtárban, hogy felkészítse a könyvtáro-
sokat a TQM módszereinek alkalmazására. 2003-
ban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma az ODR tagkönyvtárai számára meghívásos
pályázatot hirdetett Könyvtári minõségfejlesztés
– könyvtári korszerûsítés címmel. A hároméves
fejlesztési program célja, hogy a megújult könyv-
tári rendszerben megújult, minõségi szolgáltatá-
sokat nyújtó könyvtárak álljanak a könyvtárhasz-
nálók szolgálatára, megbízható, kiszámítható és
személytõl független szolgáltatások biztosításá-
val. A program 2006-ban fejezõdik be.

Mindezek a törekvések elõmozdították a
könyvtári állományok növekedését, nõttek a
gyarapításra fordított összegek, az informatika a
könyvtárak mindennapjainak részévé vált, diffe-
renciálódott a könyvtárhasználat, s a nagy könyv-
tárak ma már mást és másként szolgáltatnak.

A könyvtárügy fejlõdésérõl azonban az or-
szágos adatok ismeretében csak a városi könyv-
tárak szintjéig lehet szólni. A kistelepülések
könyvtári ellátását a stagnálás jellemzi, vagy a
lassú elsorvadás fenyegeti.

A községi-kistelepülési könyvtárak száma
kielégítõnek tekinthetõ, alapterületük azonban
általában kicsi, a könyvtárak zsúfoltak, mûködé-
si feltételeik kedvezõtlenek. Rossz állagú, könyv-
tári célra alkalmatlan épületekben, helyiségek-
ben, sokszor minimális gépesítettség mellett
dolgoznak. Állományuk elavult, hiszen kevés új
és új típusú dokumentumot tudnak beszerezni,
következésképpen a forgalmi mutatóik is szeré-
nyek. További gondot a személyi ellátatlanság
jelent, mind a ráfordított munkaidõben, mind a
szakképzettségben.

Mivel az ország egyharmada kistelepüléseken
él (35%), megállapítható, hogy egyre nõ a kü-
lönbség a jól ellátott és az ellátatlan területek
között. A jelenlegi helyzet a községek és a kis-
települések túlnyomó többségében katasztrofá-
lis, mondja ki a súlyos ítéletet A könyvtár a jövõ
címû ágazati szakmai program.

Ennek a helyzetnek a megváltoztatására ké-
szült a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, a
KSZR koncepciója, amelynek célja, hogy a kis-
településen élõk közvetve vagy közvetlenül, de
hozzáférjenek a hatékony és minõségi könyvtári
szolgáltatásokhoz. Ebben a rendszerben a me-
gyei könyvtárakra hárul a térségi feladatok ko-
ordinálása, a mûködtetés felelõssége.

S miközben támogatásokról hallunk, nem
hagyható figyelmen kívül, hogy az ország gaz-
dasági helyzete évrõl-évre rosszabbodott, szigo-
rodtak a gazdálkodás feltételei, az önkormány-
zatok finanszírozási lehetõségei fokozatosan be-
szûkültek, az intézmények fenntartására mára már
nincs elegendõ pénz.

Törekvéseink

A válságkezelés különbözõ példáit éltük át
tíz év alatt. Könyvtárunkban 1996-ban több mint
22%-os létszámleépítésre került sor, hasonlóan a
2004–2005. évi létszámcsökkentésekhez. A ki-
lencvenes évek közepén a dologi költségekre 11–
14 milliót kaptunk az önkormányzattól, ugyan-
annyit, mint ma, 2005-ben.

Az is igaz azonban, hogy a korábban nem
ismert pályázati és egyéb normatív támogatások
kiegészítették az egyre fogyó önkormányzati
kereteket, s ezzel az intézmény életben maradá-
sának feltételeit teremtették meg. Könyvtárunk
több mint 123 millió forint támogatást kapott
ezekben az években.
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Minthogy tíz év eredményeit semmiképpen
nem préselhetem az elõttem álló húsz percbe,
három téma kiválasztásával kívánom érzékeltet-
ni a könyvtárban végbement változásokat. Ezek

1) az informatikai fejlesztések;
2) a szolgáltatásokban bekövetkezett változások;
3) az együttmûködések különbözõi formái.

1) Informatikai fejlesztések

Integrált könyvtári rendszer bevezetése
(1996–1997)

A könyvtár számítógépes fejlesztése 1988-ban
indult, de 1996-ban egy új integrált könyvtári
rendszer, a debreceni fejlesztésû SRLib beveze-
tésére készültünk. A programrendszer modul
szerkezete lehetõvé tette a számítógépes könyv-
tári munkafolyamatok fokozatos bevezetését. Az
1989 decemberében indított vonalkód alapú köl-
csönzést 1996 januárjától váltottuk le az új szoft-
verre. Fontos állomás volt a könyvtár életében
és a feldolgozói munkában a cédulakatalógusok
1997-ben történt lezárása. Az 1993-tól 1997-ig
üzemelõ X.25-ös hálózati kapcsolatot 1998-ban
váltottuk át internetre, egyelõre csak belsõ hasz-
nálatra. Az 1998-ban meghirdetett hároméves
telematikai pályázat páratlan lehetõséget kínált
az infrastruktúrafejlesztésre, ezért kidolgoztuk a
számítógépes fejlesztés stratégiai tervét.

Telematikai infrastruktúra-fejlesztés (1999-)
A nyertes telematikai pályázatokból jelentõs

beruházásokra került sor. Elkészült egy új háló-
zati kábelezés, beszerzésre került a webszerver,

s a könyvtár katalógusa megjelent
az interneten. A hagyományos
cédulakatalógust olvasói terminá-
lokkal váltottuk ki (OPAC), és
számítógépeket állítottunk be az
internetes keresésre. A gyûjte-
mény számítógépes feldolgozása
1999-ben már 90%-os volt, és
még ugyanebben az évben a –
Monti ezredes utcai épületben
mûködõ – gyermekkönyvtárban is
áttértünk az új rendszerû elektro-
nikus kölcsönzésre.

Tartalomszolgáltatás és digitali-
zálás (2000-)

A telematikai pályázat harma-
dik évében a korábbi évekhez képest országosan
és helyileg is jóval kevesebb pénzt kaptak a
könyvtárak, de nem tétlenkedtünk:

befejeztük a könyvtár teljes könyvállományá-
nak retrospektív számítógépes feldolgozását;

elektronikus katalógusainkat interneten és CD-
ROM formában is elérhetõvé tettük;

hozzákezdtünk a helyismereti cikkadatbázis
retrospektív számítógépes feltárásához;

áttértünk a helyismereti kurrens cikkadatbá-
zis SRLib-rendszerben történõ feldolgozására;

megteremtettük a kistelepülések és a nemzeti
kisebbségek számítógépes ellátórendszerének a
megyei rendszerhez illeszkedõ hardver- és szoft-
ver-feltételeit;

koordináltuk és folyamatos képzéssel támo-
gattuk a települési könyvtárak gyûjteményeinek
számítógépes retrospektív feltárását.

Szûk esztendõ (2001)
A 2001. év meghatározó számítástechnikai

feladatait az állományellenõrzéssel kapcsolatos
tevékenységek szabták meg. Szakmai szempont-
ból nehézséget és új kihívást jelentett az on-line
kapcsolat hiánya a külsõ raktárakban dolgozó
gépek és a központban lévõ könyvadatbázis
között.

Beüzemelésre került az összetett adatbázis-
kezelést lehetõvé tevõ WebOPAC, amelynek
eredményeként lehetõvé vált a könyv- és a hely-
ismereti cikkadatbázis integrált használata a
weben és a katalógusterminálokon.

A Libtech Egyesület egymillió forintos pályá-
zati támogatása megteremtette a régen megálmo-
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dott megyei KözElKat (közös elektronikus kataló-
gus) megvalósításának feltételeit. A fejlesztés ered-
ménye: hozzáférés a megyei SRLib rendszerben
mûködõ könyvtárak katalógusadataihoz egy közös
lekérdezõ felületen, a találati rekordok lelõhely- és
állapotinformációinak együttes megjelenítésével.

2002
A 2002-ben elnyert Informatikai Kormány-

biztosság támogatásból tíz új számítógépet sze-
reztünk be, és megkezdõdött a könyvtárosok
képzése és a lakossági felhasználóképzés.

Jelentõs elõrelépést jelentett az optikai adat-
kapcsolat kiépítése a megyei könyvtár és a deb-
receni egyetem Számítóközpontja között.

A helyismereti gyûjtemény elektronizációs
programja

Könyvtárunk modernizációs programjában
kezdettõl fogva prioritást kapott a helyismereti
gyûjtemény elektronikus feldolgozása és szol-
gáltatásainak fejlesztése. A helyismereti cikkadat-
bázis 1991-tõl épült, a korábbi sajtóanyag teljes
körû elektronikus feldolgozás alatt áll. A helyis-
mereti dokumentumok digitalizálása során ren-
geteg problémával kellett megküzdenünk.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
pályázata keretében 2004-ben elkészült a Debre-
ceni Képes Kalendárium (1901–1938) szöveg-
és képanyagának digitalizálása, az adatbázisba
rögzített anyag visszakereshetõvé tétele és a CD-
ROM elõállítása.

Az Õrváros Debrecen Közalapítvány megbízá-
sából elkészült Debrecen helytörténeti irodalma –
Válogatott bibliográfia elektronikus változata
könyvtárunk honlapjáról interneten is elérhetõ.

Ismét informatikai rendszerváltásra készülünk:
a Nemzeti Kulturális Alap támogatása jóvoltá-
ból 2006-tól megvalósulhat a HUNMARK szab-
ványnak megfelelõ adatbevitel, adatfogadás és a
korszerû on-line kapcsolat a könyvtár és a
MOKKA, valamint más könyvtári adatbázisok
között.

2) A szolgáltatásokban bekövetkezett változások

A könyvtáraknak a kultúra értékeinek gyûjté-
se, megõrzése mellett az információforrások
gyûjtésével az információ aktív, felhasználóra
orientált, differenciált és dinamikus szolgáltatá-
sát kell ellátniuk.

Az intenzív könyvtári szolgáltatás egyik leg-
sikeresebb formája a közérdekû tájékoztatás
(community information). Ez a törekvés jól
példázza a közmûvelõdési könyvtár hagyomá-
nyos kulturális és szórakoztató szerepével
szemben a tájékoztató munka egy szélesebb
és elkötelezettebb, demokratikus és élethez
közelibb felfogásának érvényesítését. Az ol-
vasószolgálatok munkájában a hagyomá-
nyos tájékoztatás mellett egyre nagyobb teret
kap az on-line tájékoztatás.

2004-tõl nyílt lehetõség az EBSCO angol
nyelvû adatbázisainak térítés nélküli elérésére.
Jogosultságunk van:

4000 tudományos folyóirat, 3600 színvonalas
üzleti folyóirat, az Egyesült Államok területén
megjelenõ 75 regionális üzleti lap naponta fris-
sített teljes szövegû adatbázisához;

a közkönyvtárak számára készült általános
adatbázis mintegy 1976 teljes szövegû folyóirat-
tal, 96 600 életrajzzal, 76 000 forrásdokumen-
tummal, 315 teljes szövegû referenszmûvel és
egy képgyûjteménnyel áll a rendelkezésünkre;

23 amerikai és nemzetközi napilap teljes szö-
vegû, naponta frissített adatbázisához;

válogatást kaphatunk 180 amerikai regionális
napilap cikkeibõl, hírügynökségek és televíziós,
valamint rádiós hírmûsorok anyagaiból;

 komoly szakirodalmi segítséget nyújthat az
ERIC pedagógiai adatbázis 2200 tömörítvénye,
1000 folyóirat anyaga

vagy kereshetünk a MEDLINE nevû tudomá-
nyos orvosi adatbázis 4600 folyóiratának anya-
gából.

ODR
Az Országos Dokumentumellátási Rendszer

támogatása – a könyvtárközi kölcsönzés teljesí-
tésének függvényében – évrõl évre jelentõsebb.
A kezdetben 350 továbbított dokumentum után
2005-ben már 2500 dokumentumot kölcsönöz-
tünk. Ez a teljesítmény a megyei könyvtárak
élvonalába emeli könyvtárunkat.

Mi, könyvtárosok annak a folyamatnak a ré-
szesei vagyunk, amikor megnõtt az igény a pon-
tosabb, gyorsabb, szintetizáltabb, ellenõrzött és
tematikusan rendezett információk iránt.

A hatalmas információmennyiség elektroni-
kus eszközökkel történõ feldolgozása, adatbázis-
ba szervezése, mûködtetése, szolgáltatása révén
pedig maga a tevékenység felértékelõdött.
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A könyvtárak számára – ahol az információ-
val való kapcsolat állandóan meg-megújuló fo-
lyamat, az információkkal bánni tudó, szakava-
tott, képzett, távlatokban gondolkodó könyvtá-
rosokra van szükség – kiemelt jelentõsége van
és lesz a jövõben is a képzésnek. Az oktatással
és a továbbképzéssel nemcsak a személyzet meg-
felelõ szakmai színvonalát biztosítjuk, hanem
szakmánk megbecsülését, elismertségét is, ugyan-
is a minõségi szolgáltatás alapvetõ követelmény
kell, hogy legyen minden könyvtárban.

A felhasználó a mechanikus információköz-
vetítés helyett funkcionális információszolgálta-
tást vár el: a bibliográfiai adatok közlése helyett
adat- és teljes szövegû szolgáltatásokat, valamint
az információ tartalmának „lefordítását” a kér-
dezõ/felhasználó nyelvére.

A könyvtáraknak még sokáig gondoskodniuk
kell a felhasználók képzésérõl is. Ennek érdeké-
ben képzési programokat állítunk össze. Jól lát-
ható a kölcsönös haszon a visszakeresési mód-
szerek és technikák gyakorlata számára, amikor
párbeszédbe kezdenek és eszmét cserélnek fel-
használók és információs szakemberek.

A jövõ könyvtárát meghatározó legfontosabb
tényezõ továbbra is az informatikai fejlesztés lesz.
Technológiai szempontból a számítástechnika
fejlõdése az erõforrások kimeríthetetlen bõségét
jelenti. A temérdek információ özönében a tech-
nika segítségével tudunk rendet teremteni.
Könyvtári szempontból ez azt jelenti, hogy a
számítástechnika a társadalmi tudás új hordozó-
ja, a felhalmozott ismeretek korábbiakkal nem
összemérhetõ tulajdonságokkal bíró tárolója,
közvetítõje és további feldolgozásának, gyarapí-
tásának segítõje.

3) Együttmûködés

Az egész könyvtári rendszer mûködésének
feltétele az együttmûködés. Minden hazai fej-
lesztés ezen alapul, ez volt a prioritás a telema-
tikai pályázatok esetében, az ODR-ben, a külön-
bözõ minõségfejlesztési és rendezvényeket támo-
gató projektekben, és ez lesz jellemzõ az euró-
pai uniós pályázatokban is.

Az infrastrukturális beruházásokhoz, a könyv-
tárgépesítéshez, az integrált rendszerek folyama-
tos mûködtetéséhez vagy a különleges értékû
dokumentumok digitalizálásához pénzre van
szükség. Költségesek az elektronikus formában

megjelenõ dokumentumok és információk. Az
elérhetõség és a fenntarthatóság kérdése, továb-
bá a szerzõi jogok következtében ezeknek a
dokumentumoknak majd csak térítéssel történõ
használhatósága és financiális konzekvenciái a
könyvtárak újfajta együttmûködését sürgetik.

Az információnak ugyanis ára van, amelyet
valahol, valakinek meg kell fizetnie. Megoldást
ígérnek a sajátos feladatra szervezõdõ könyvtári
konzorciumok. A konzorcium tagjai meghatáro-
zott anyagi hozzájárulással segítik és biztosítják
egy-egy konkrét fejlesztés eredményességét, vagy
a mûködtetés hatékonyságát. Példa erre a kon-
zorciumi formában mûködõ LibInfO – Magyar
Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgálata,
amelynek moderátora és koordinátora az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár.

Együttmûködési formák kialakítása a megyében
Könyvtárunk a korszerû információs techni-

kák beszerzésének koordinálására már az 1990-
es évek elején kísérletet tett. Akkor néhány vá-
rosi könyvtárral együtt alapgépeket, CD-ROM
meghajtókat vásárolt, és kezdeményezte a tele-
fonos-modemes kommunikáció kiépítését.

A könyvtárak hardver- és szoftver-ellátása
és a korszerû ismeretek intenzív feltételeinek
biztosítása szükségessé tette az 1996 tavaszán
létrehozott LIBTECH Hajdú-Bihar Megyei
Könyvtárak Egyesülete megalapítását. A 2004-
ig harminc tagkönyvtárral mûködõ egyesület
célja a könyvtári infrastruktúrafejlesztés me-
gyei koordinálása volt. Az egyesület feladatá-
nak tekintette a különbözõ könyvtári projek-
tekben való részvételt, az egyes pályázati fel-
tételek megteremtését, a könyvtári automati-
záláshoz szükséges egységes szoftverek beszer-
zését, a fejlesztések menedzselését.
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Közös adatbázis-építés
A közös adatbázis-építés kezdeti lépései a

helyismereti információk feldolgozásához fûzõd-
nek. A kilencvenes évek közepén, hogy lehetõvé
tegyük a további hasznosítást az egyes könyvtá-
rakban, mágneslemezen továbbítottuk  a Helyis-
mereti információk címû, havi periodicitással
megjelenõ kurrens bibliográfiát.

1999-ben CD-ROM formában adtuk át a me-
gye könyvtárainak könyvgyûjteményünket tartal-
mazó adatbázisunkat, amely a retrospektív feldol-
gozó munkát gyorsította.

Ma is hatékony az 1997-ben indított kistele-
pülési dokumentumellátó rendszer mûködése,
amely a könyvtárügy fejlesztési elképzeléseinek
megfelelõen 2004-tõl Központi Könyvellátási
Szolgáltató Rendszer (KSZR) néven mûködik,
22 szolgáltatóhely számára biztosítva a könyv-
újdonságokat. A térségi szolgáltatás tartalmát az
önkormányzatokkal kötött szerzõdések szabá-
lyozzák.

EIP
2005 elején az európai uniós információszol-

gáltatás hatékony szétsugárzása, közvetítése ér-
dekében együttmûködési megállapodást kötöt-
tünk a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynök-
ség Hajdú-Bihar Megyei Európai Információs
Pontjával.

Az uniós információkat, dokumentumokat,
az egymástól igényelt ismereteket, módszere-
ket és szolgáltatásokat mindkét fél biztosítja a
másik számára is. Közös rendezvényeket szer-
vezünk, a könyvtár gyûjteményével és a háló-
zaton elérhetõ adatbázisai alapján támogatja
az uniós lakossági információszolgáltatást, el-
juttatja a reklámanyagokat a megye települé-
seire, aktívan részt vesz az EIP alponthálózat
munkájában.

Rendezvények, könyves ünnepek
A legnagyobb rendezvényeink, mint a Bará-

tunk a könyv olvasónapló pályázat, az õszi gyer-
mekkönyvnapok, több évtizedes múltra tekinte-
nek vissza. Gyermekkönyvtárunk a települési
könyvtárakon keresztül, a helyi iskolák, szülõk
bevonásával, korszerû pedagógiai eszközökkel,
az irodalmi értékek élményszerû közvetítésével
évtizedek óta szolgálja a megye gyermekkönyv-
tári tevékenységét, a gyermekek olvasási kultú-
rájának megalapozását.

Más irodalmat és olvasást népszerûsítõ ren-
dezvényeink, mint például az olvasás éve, az
ünnepi könyvhét, az Összefogás a könyvtárakért
mozgalom, az Internet Fiesta évrõl-évre vissza-
térõ rendezvénysorozata vagy az éppen most
záruló nagy könyves programsorozat, a felnõtt
olvasószolgálat, az idegen nyelvû részleg és a
megye könyvtárainak együttes akciói.

Egyéb
A mindennapok tevékenysége megérdemel-

né azok felsorolását. Az állománygyarapítás,
a gyûjteményépítés és a feldolgozás vala-
mennyi szolgáltatás alapját képezi. Szinte
minden évben el kellett mondanunk, hogy a
költségvetésbõl az állománygyarapításra for-
dított összegek rendkívül alacsonyak, s ez
különösen az új könyvtárra való felkészülés
idõszakában válik problematikussá. A számí-
tógépesítés gyakran változó és nem könnyû
feladatai sokszor állították komoly szakmai
kihívás elé a feldolgozó könyvtárosokat.

A helyismereti munka súlyáról és fontosságá-
ról külön tanulmányban kellene szólni, éppen
úgy, mint az idegen nyelvû részlegben dolgozók
lelkes szakmai munkájáról.

A hálózati munka sok ága-boga, a szakmai
tanácsadás, a pályázatokat segítõ tevékenység, a
nemzeti és etnikai könyvtári ellátás különös szín-
foltja a megyei könyvtár gazdag tevékenységé-
nek. Az osztályvezetõk nem lankadó szorgalom-
mal pályáznak évrõl-évre, s biztosítják a könyv-
tár szakmai munkájához a pénzügyi forrásokat.

Az egyéb kiszolgáló részlegek, a raktárosok
munkája, a kötészet, a munkaügy és a gazdasági
ügyvitel rendkívüli pontosságot és szakértelmet
kívánó feladatai, vagy a 2004 végéig mûködõ
nyomda teljesítménye mind-mind hozzájárultak
könyvtárunk szakmai eredményeihez. Gépkocsi-
vezetõnk fáradhatatlanul viszi a könyveket a
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raktárak között, a vidéki kiskönyvtárakba, a szak-
felügyelõket szállítja az ország különbözõ pont-
jaira, és idegenvezetõi feladatokat is ellát, ami-
kor az író vendégeket fogadja és viszi õket tele-
pülésrõl-településre, író-olvasó találkozókra,
rendhagyó irodalomórákra.

Talán megemlíthetõ a könyvtár névfelvétele
2003-ban, a Méliusz-napok és a Méliusz-emlék-
lap hagyományt teremtõ gesztusa.

A felsorolás nem lehetett teljes, de valószínû-
leg érzékelhetõvé vált a mozgalmasság, ami az
elmúlt éveket jellemezte.

Új könyvtár

2004 õszén a kormány elfogadta az új
könyvtár megvalósíthatósági tanulmányát, és
egymilliárd 200 millió forintnyi támogatásról
biztosította a Hajdú-Bihar Megyei Önkormány-
zatot. 2004 decemberében az önkormányzat be-
nyújtotta a címzett támogatás elnyeréséhez
szükséges pályázatot. 2005 nyarán az Ország-
gyûlés döntött a címzett támogatások mérté-
kérõl, s jelenleg a kivitelezõi tender közbe-
szerzési eljárása van folyamatban.

A több évtizedes álom – az új könyvtárépület
megvalósulása – ezzel elérhetõ közelségbe ke-
rült. Az új könyvtárnak olyan multifunkcionális
intézménnyé kell válnia,
amely a megye, a régió
dokumentumellátó, infor-
mációs és tanulmányi
központjának a feladatait
maradéktalanul ellátja.

2005. december 31-
ével korszakot zárunk. A
korszerû könyvtár alapo-
zó munkáját elvégeztük,
de munkánk folytatásra
vár. Másokkal és más-
ként.

Gazdag örökséget ha-
gyományozunk az utá-
nunk jövõkre: példát, hi-
tet és felelõsséget. Példát
a hatalmas munkabírás-
ról, hitet a mindig újat
keresés igazában és fele-
lõsséget szakmai presztí-
zsünk érdekében. Vezetõi
koncepciómat a folyama-

tos fejlesztési törekvé-
sek jellemezték a
könyvtár modernizálá-
sától kezdve a minõ-
ségfejlesztésben való
részvételig. Szerencsés
vagyok, hogy részese
lehettem ennek a mun-
kának.

Végül szeretném megköszönni vezetõ mun-
katársaim támogatását, s a könyvtár valamennyi
dolgozójának a munkáját, igyekezetét és helytál-
lását, ami nélkül nem lehetett volna elérni azo-
kat az eredményeket, amelyeket a megyei könyv-
tár mára felmutathat. Külön köszönöm a volt
gazdasági iroda még megmaradt dolgozóinak
sokrétû, odaadó és csapatszellemben végzett
munkáját, ami az intézmény 2005. július 1. utá-
ni idõszakában a zökkenõmentes  mûködést ga-
rantálta.

Bízzunk abban, hogy a mi könyvtárunkban, a
jövõ könyvtárában, méltó körülményekre talál
majd a könyvet olvasó, a számítógépet használó
és a számítógép segítségével mûvelõdõ és gon-
dolkodó felnõtt és gyermek egyaránt!

Gellér Ferencné
a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár

igazgatója


