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Egy könyvtár avatására*

„Oh, a szárnyas idõ hirtelen elrepül,
S minden míve tûnõ szárnya körül lebeg!
Minden csak jelenés, minden az ég alatt,
Mint a kis nefelejcs enyész.”

Igen, Berzsenyi ihletett pontossággal fogalma-
zott. Így van. De akkor miért? Miért épül új
színház, új iskola, új könyvtár? Mi az értelme,
van-e értelme?

Lehet, hogy nem ünnepi alkalomra illõ kér-
dések, nem ünnepléshez illõ mondatok. De a
gondolkodó ember mégiscsak fölteszi õket ma-
gának. Márpedig az épületet építõ, a megrende-
lõ, az abban majd szolgáltató, az azt majd igény-
be vevõ mind gondolkodó ember.

Tehát miért? Hírért, névért, dicsõségért? Vagy
a köz szolgálatáért, a közjóért? Vagy éppen a
mulandóság legyõzéséért?

Talán mindegyikért. Talán annyiféle a válasz,
ahányan ennek az épületnek a megvalósításában
– az elgondolásától a megvalósításáig, a kezde-
tektõl mostanáig –
részt vettek. Talán
annyiféle, ahányan mi
ma itt vagyunk.

Mi a könyvtár? Azt
szoktuk közhelyesen
mondani, hogy híd a
múlt és a jövõ között,
a jelent szolgálja, a
múltról emlékezik, a
jövõ érdekében tevé-
kenykedik. Olyan de-
mokratikus hely,
amely mindenki szá-
mára nyitva áll,
amelynek alapszolgál-
tatásait bárki igénybe
veheti. Olyan szolgál-

tató hely, amely a szolgáltatások széles ívét öleli
át. Azaz, típusától függõen õrzi nemzeti identi-
tásunk relikviáit, és ugyanakkor hozzájárul az
európai uniós pályázatok megírásához. Olyan
szolgáltató hely, amely – adatbázisai vagy ép-
pen régi könyvei révén – lehetõvé teszi a tudo-
mányos kutatások elõrébb haladását, és ugyan-
akkor segíti az állampolgárt az adóbevallásához
szükséges iratok kitöltésében. Olyan szolgáltató
hely, amely nyitva áll a gyerekek és a nyugdíja-
sok, az egészségesek és a fogyatékkal élõk, a
több diplomások és az olvasni alig tudók elõtt.
Olyan szolgáltató hely, amely integrálja a szoci-
álisan hátrányos helyzetûeket, azaz a szegénye-
ket a gazdagokkal, a magyarokat a különbözõ
nemzetiségiekkel. Olyan szolgáltató hely, amely
egybefûzi életünk sok-sok tevékenységét, és
amely összeköt – összeköthet – minket is egy-
mással.

Milyen a XXI. századi könyvtár, milyen az a
könyvtári rendszer, amelynek a tagja? Olyan hely,
amely az információs társadalom tagjai számára az
egyik legalapvetõbb dolgot, az információt nyújtja.

Mi kell ahhoz, hogy ezt tehesse? Megfelelõ
információs és kommunikációs infrastruktúra, a
könyvtárhasználókat kielégítõ gyûjtemény, amely
könyvekbõl, folyóiratokból, adatbázisokból,
elektronikus és egyéb dokumentumokból áll,

* A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
és Információs Központ 2007. június 14-ei át-
adásán elhangzott beszéd írásos változata.
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mind a könyvtárban, mind a rendszer egészében.
Releváns országos és helyi szolgáltatások és el-
kötelezett, korszerû szakmai ismeretekkel ren-
delkezõ könyvtárosok.

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és
Információs Központ új épületében a 4218 m2

hasznosítható terület négy szintjén 370 ezer kü-

lönbözõ dokumentum van elhelyezve. A 105
számítógép, a saját szerver és a vezeték nélküli
hálózat lehetõvé teszi a XXI. század technikai
eredményeinek alkalmazását. A számítógépes
program lényegesen felgyorsítja a munkafolya-
matokat, ezzel segítve a könyvtárlátogatókat és
a benne dolgozókat.

Ennyi? Nem, éppenséggel nem. A lelke a
könyvtárnak – ma is – az, aki a könyvekbõl és
a felsorolt dokumentumfajtákból könyvtári gyûj-
teményt alakít, aki – ha kérik – segít eligazodni
az irdatlan mennyiségû információ között. Aki
lehetõvé teszi, hogy ne böngésszük órákig a
Google-t, hanem azonnal megkapjuk a megfele-
lõ adatbázisból a számunkra fontos információt.
Szóval a könyvtáros. Nem elég az új, igen szép
épület, az új, vonzó berendezés, kulturált, barát-
ságos, empatikus, diszkrét és szolgálatkész, ked-
ves könyvtárosok teremtik meg azt a szervezeti
kultúrát, amely nélkül nincs megfelelõ szakmai
munka.

Nagy feladat elõtt áll megint ez a könyvtár és
az egész könyvtári szakma is. Készítjük a 2008
és 2013 közötti új, harmadik stratégiai fejleszté-
si tervet. Hadd ismertessem ennek jövõképét,
átfogó célját (misszióját) és a megvalósítandó
célokat.

A jövõképünk a következõ:
A könyvtári rendszer egésze alkalmas a XXI.

századi könyvtárhasználó igényeinek kielégíté-
sére. A nyilvánosságra hozott információnak,
felhalmozott tudásnak, valamint mûveltségnek a
mindenki számára hozzáférhetõvé tételével ver-

senyképes, élhetõ or-

szágot alakítunk ki,

amelyben mindannyi-

an otthon lehetünk.
Az átfogó célunk,

a küldetésünk:
Ennek megvalósí-

tása érdekében magas
színvonalú, országos
szolgáltatási rendszert
hozunk létre. A rend-
szert alrendszerek, il-
letve korszerû könyv-
tárak alkotják, ame-
lyek komplex gyûjte-
ménnyel – a hagyo-
mányos könyvtár és
tudástár, az informá-
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ciós adatbázisok és az elektronikus do-
kumentumok szerves egységeként létre-
jött gyûjteménnyel – a legkorszerûbb igé-
nyeket is magas minõségi szinten kielé-
gítõ szolgáltatási formákban állnak a hasz-
nálóik rendelkezésére.

Az elõzõ stratégiából prioritásként
folytatjuk:

– a vidékfejlesztést;
– a hozzáférés növelését;
– a fogyatékkal élõk kiemelt támoga-

tását.
Kiemelt stratégiai céljaink:
(A könyvtári rendszer)
1. Minden nyilvánosságra

került információt és adatot
közvetít, kiemelten biztosít-
ja a nemzeti kultúrához való
hozzáférést.

2. A könyvtári épülettõl és
a nyitvatartási idõtõl függet-
lenül hozzáférést biztosít
ezen információkhoz és ada-
tokhoz, másrészt a könyvtári
szolgáltatások jelentõs részé-
hez.

3. Új fejlesztésekkel és
programokkal járul hozzá az
olvasáskultúra fejlesztéséhez.

4. Közösségi szolgáltatá-
saival és a felnõttképzés tá-
mogatásával hozzájárul a tár-
sadalom tagjai életminõsége
javításához, a foglalkoztatott-
sághoz, az egyének versenyképességének növe-
léséhez.

Az új országos könyvtári stratégiában megje-
lölt második cél szerint egyre fontosabb, hogy a
korszerû, modern könyvtári szolgáltatásokat a
könyvtári épülettõl és a nyitvatartási idõtõl füg-
getlenül is elérhesse a könyvtárhasználó. Lehet
– mondom én némi büszkeséggel és kellõ öniró-
niával –, hogy majd éppen a könyvtári szolgál-
tatás lesz az, amely legyõzi a minket, embereket
gúzsba kötõ két koordinátát, a teret és az idõt?

Annak érdekében, hogy céljainkat ne vágy-
álomnak érezzék, hanem megvalósítható, reális
célkitûzéseknek, engedjék meg, hogy elmond-
jam önöknek, hogy a 2007. év negyedik negye-
détõl megjelenõ európai uniós pályázatokat úgy
állítottuk össze, hogy a pályázatok sikeres meg-

nyerésével ezek a célok megvalósíthatóak legye-
nek.

Mindezzel – az új stratégiával és az európai
uniós forrásokkal – nem csupán azt kívánjuk
elérni, hogy jobbítsunk a könyvtárügyön, hanem
azt, hogy korszerûbb, fejlettebb alapokra helyez-
zük az egész, a törvény megjelenése óta folya-
matosan – hol kisebb, hol nagyobb léptékkel –
fejlõdõ rendszert.

És végül újra térjünk vissza a kezdeti kérdés-
hez: miért építünk, mikor tudjuk, hogy mi vég-
re? Miért próbálunk újra és újra gyõzedelmes-
kedni az idõn?

Mert mindenkinek van valamifajta lehetõsé-
ge és ebbõl következõen kötelessége, hogy a saját
eszközeivel, képességeivel hozzájáruljon egy-egy
adott területen a világ jobbításához. Mindazok,
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akik ennek az új épületnek a megvalósításában
részt vettek, ezt tették. Mindannyiuknak, a fenn-
tartónak, a célzott támogatást támogatóknak, a
tervezõnek, a kivitelezõknek, a könyvtárosoknak
köszönöm.

És engedjék meg, hogy a könyvtáros szakma
irányítása részérõl név szerint megemlítsem azo-
kat a kollégákat, akik talán a legtöbbet tették
azért, hogy ma ünnepelhessünk. Szeretettel em-
lítem Arató Attilát, aki mindent megpróbált en-
nek érdekében, de a körülmények akkor nem
támogatták. Utódait, Simon Zolit, és akik közül
sosem fogom elfelejteni Gellér Ferencné, Hajni

igen sok munkáját, fáradozását. Álma volt en-
nek a könyvtárnak a felépülése, és higgye el,
hogy a megvalósulás neki is köszönhetõ. És végül
a jelenlegi igazgató, Eszenyiné Borbély Mária

kitartását, bölcsességét, aki véghezvitte, aki
megcsinálta.

Szívbõl kívánom, hogy ez a könyvtár, amire
sok-sok évtizede várt a megye lakossága, jól
szolgálja mindazokat, akik erre igényt tartanak.
Köszönöm, hogy most együtt ünnepelhetünk.

Skaliczki Judit

Fotók: JAlbum 7.1 & Chameleon

Differenciált könyvtári
módszerek Zákányszéken

Könyvtári foglalkozások

Zákányszék. Kis falu Szegedtõl 22 km-re. Sík
homokvidék. Tipikus homoki tanyás falu, az arra
jellemzõ mezõgazdasági termeléssel. Nagy ki-
terjedésû tanyavilág, kétlaki életmód, sok mun-
ka, küzdelem a homokkal és a szélsõséges idõ-
járással. Ez jellemzi az itt élõk mindennapjait.
Szerencsére azonban ezen a 2800 fõt számláló
kistelepülésen nemcsak errõl szól az élet. Jelen
van a tradicionális paraszti értékrend tisztelete, a
hagyományok ápolása, a pezsgõ kulturális élet.
Egyszerûen jó itt élni, küzdeni, tenni és alkotni
a településért, az itt élõ emberekért.

Számomra még a felsoroltaknál is többet je-
lent az „ittlét”. Szülõfalum ez a település, ahol a
családom több generációra visszanyúló gyökere-
ket eresztett. Ez erõs kötelék, de esetemben nem
az egyedüli. Ide köt még más is – a munkám,
ami számomra nemcsak a kenyérkeresetet jelen-
ti, hanem magát a HIVATÁST. Igen, így, csakis
nagybetûkkel. A helyi munkalehetõségek korlá-
tozott száma miatt már önmagában az is nagy
dolog, ha valakinek nem kell naponta ingáznia a
munkahelyére. Számomra azonban ennél több is
megadatott. Megtaláltam azt a helyet, ahol jól
érzem magam, ahol tudok adni és kapni, ahol
szívvel-lélekkel szolgálhatom a település lakos-
ságát, és közben megtaláltam önmagamat és valós
helyemet az életben. Szerencsés vagyok. Való-
színûleg jó helyen voltam jó idõben. Nem készül-
tem könyvtárosnak, mint ahogyan rajtam kívül még
sokan véletlenül kerültek erre a csodálatos pályára,
és csak idõvel tudatosult bennük, hogy már létele-
mükké vált a könyvtár és a könyvtárosság – amint
én is így vagyok ezzel. Korábban tanári pályára
készültem, de érettségi után a megmérettetésen
könnyûnek találtattam. Késõbb a szerencsés „vé-
letlenek” vezettek a könyvtár ajtajáig, és egyik
napról a másikra már könyvtárosként léptem át azt
a bizonyos küszöböt. És mit hoz az élet? A könyv-
tárban egy kicsit tanár néni is lehetek, amire min-
dig is vágytam. Utólag már bevallhatom, hogy a
könyvtár viszonylagos nyugalma eleinte megré-
misztett, hiszen azt megelõzõen két évig népmû-
velõsködtem. A mozgalmas munka után  a könyv-
tár valóban a nyugalom szigetének tûnt. Persze csak


