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Mezõberény város könyvtára
Ment-e könyvek által a világ
elébb?

Nem tudom. De azt tudom, hogy a tudatlanság,
a tájékozatlanság, a mûveletlenség kiszolgálta-
tottá tesz. Azt tudom, hogy megfelelõ, egészsé-
ges táplálék híján a lélek elsivatagosodik. Lélek
nélkül és buta emberekkel nem lehet országot,
hazát építeni.

Várost sem.
Hiszem, hogy nélkülözhetetlenül kell egy hely,

ahol mindenki, egészségi állapotra és anyagi
helyzetre tekintet nélkül részese lehet a tudás-
nak.

Ennek a helynek kell lennie a város könyvtá-
rának!

Honnan, hová?

Ahhoz, hogy a fejlõdés útjait, útkanyarulatait
láthassuk, vissza kell pillantanunk a múltba.

A XIX. század második felében, a XX. szá-
zad elején Mezõberényben is megjelentek a nyil-
vános könyvtárak kezdeményei; az egyesületi
könyvtárak, kaszinókönyvtárak, olvasókörök.
1948-49-ben azonban a központosításra törekvõ
állam felszámolta a helyi közélet és kultúra apró
sejtjeit, közöttük az olvasóköröket is. Az „ideo-
lógiailag káros”-nak ítélt könyveket kiselejtez-
ték, és új alapon, új közmûvelõdési könyvtári
rendszert hoztak létre.

Mivel a könyvtártól az uralkodó politikai rend-
szer azt várta, hogy hatékony eszköze lesz a
társadalmi és egyéni tudat átalakításának, haj-
landó volt áldozni rá. Ki „hitbõl”, ki pedig azért,
mert meg volt gyõzõdve arról, hogy célkitûzése-
itõl függetlenül a könyvtár a kulturális felemel-
kedés fontos intézménye, központi támogatások-
kal és szakmai tudással segítette a könyvtár fej-
lõdését. „Minden település, a legkisebb is meg-
kapta a maga könyvtári szolgálati helyét, a váro-
sokban a központi könyvtárak körül fiókkönyv-
tárak sora nyílt. […] A könyvtári szolgáltatáso-
kat bárki ingyen veheti igénybe. […] A 114

kisvárosi könyvtár átlagos alapterülete az 1975-
ös 260 m2-rõl 1985-re 456-ra nõtt. […] Az or-
szág egészére jellemzõ erõs centralizáltság a
könyvtárügyben inkább az egységes, általánosan
érvényes koncepciók kidolgozásában, az elsza-
porodó jogszabályokban, szakmai irányelvekben,
s az egyre szerényebb méretû központi támoga-
tásban jelentkezett.” (Papp István: Magyar köz-
mûvelõdési könyvtárak a 90-es évek kezdetén.
In: Könyvtáros, 1990, 7. sz. 386. p.)

Mezõberény könyvtára 1973-ban jelentõs fel-
újításon ment keresztül. Alapterülete meg-
növekedett, zenei részleg kialakítására került sor,
költségvetésbõl és pályázatokból olyan pénzek-
hez jutott, amelyekbõl külleme is szépülhetett,
állománya is gyarapodhatott. A könyvtár elnyer-
te a „Petõfi Emlékkönyvtár” címet, a település
akkori tanácselnöke, Siklósi Ferenc miniszteri ki-
tüntetés kapott a kultúra, a könyvtár támogatásáért.

Az intézményt 1957-tõl 1987-ig vezetõ
Valentínyi Károlyné ebben a környezetben igé-
nyes szakmai munkával, képzett munkatársak-
kal, kiváló szervezõkészséggel végezhette azt a
munkát, amely valóban a város dolgozószobájá-
vá tette a könyvtárat! Gondosan alakított állo-
mány, szakszerû feldolgozás, igényes rendezvé-
nyek jellemezték a mindennapi tevékenységet.
A megyében az elsõk között készült el a kataló-
gus, szintén az elsõk között vezettük be a hang-
lemezkölcsönzést, a felnõtt- és a gyermekrész-
leg elkülönült, de átjárható volt.

Nem sok idõ múlva – a mûvelõdési ház épí-
tése kapcsán – a frissen kialakított gyermek-
könyvtárat ideiglenesen az akkori Népköztársa-
ság útja 2. szám alatti épületbe kellett elhelyez-
ni. Az ideiglenesség 1982-ig tartott, azóta az
épületet is lebontották.

1982-ben adta át Szûcs Lajos tanácselnök az
új, 150 m2-es gyermekkönyvtárat a Wenckheim-
kastélyban, ahol két gyermekkönyvtárossal 2002-
ig mûködött.

A gyermekkönyvtárban – pótolva az iskolai
könyvtárak akkori szegényes lehetõségeit is –
úttörõ jellegû mûhelymunka folyt. A tantervben
még alig esett szó a többkönyvûségrõl, a sokfaj-
ta információ megszerzésének, rendszerezésének,
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használatának kérdéseirõl, amikor könyvtárunk-
ban már bemutató órák sora jelezte a jövõ útját.
A könyvtár és az iskolák mintaszerûen mûköd-
tek együtt, a „haszon” pedig azoké a gyerekeké
lett, akik biztos könyvtárhasználati ismeretekkel
léphettek a középiskolába, nem okozott gondot
számukra a kézikönyvek vagy a katalógus hasz-
nálata. Több, máig élõ kezdeményezés gyökerei
a nyolcvanas évekre nyúlnak vissza. A Petõfi
versmondó verseny, a Kazinczy-verseny, a Me-
setarisznya, azok a vetélkedõk, amelyek az in-
formációszerzés technikáját voltak hivatottak
megtanítani, egyaránt gazdagították a lelket és a
szellemet.

(A gyerekkönyvtár egyfajta gyakorlóterepként,
„vezetõnevelõként” is mûködött. Egyszerre volt
része az egésznek és adott lehetõséget az önálló-
ságra. A könyvtár korábbi és mai vezetõje is
innen került az egész intézmény élére.)

A nyolcvanas évekre tulajdonképpen egy vá-
rosi szintû, az igényeknek megfelelõen szolgál-
tatni képes könyvtár jött létre Mezõberényben
is. A korábbi jó vezetés, a központi és fenntartói
támogatás tovább növelte a szakmai ambíciókat.

Hamarosan azonban a vágyakat a realitások-
hoz kellett igazítani.

A ’90-es évek elején a társadalomban, a gaz-
daságban, a politikában zajló változások gyor-
sak és kíméletlenek voltak. Amivel leginkább
szembe kellett (kell) nézni: vajon a könyvtárak
megkapják-e a fenntartóiktól azokat az anyagi
eszközöket, amelyek a mûködés szinten tartásá-
hoz és a további fejlesztéshez szükségesek?

A jól kiépített há-
lózati rendszer romja-
iban hevert, megyén
belül is közösen kel-
lett kimunkálni azokat
az együttmûködési
formákat, társuláso-
kat, amelyek mentén
meg lehet õrizni a sza-
badságot, ugyanakkor
élvezni lehet az
együttmûködés elõ-
nyeit.

Felül kellett vizs-
gálnunk egész addigi
mûködésünket a hasz-
nálói igények, az egy-
re sürgetõbben kopog-

tató újfajta dokumentumok (VHS, CD, CD-
ROM, DVD) és az új technika (számítógép)
megjelenése és a csökkenõ anyagi források te-
kintetében.

A ’80-as évek kezdetétõl
a kulturális törvényig

Adott egy jó állománnyal rendelkezõ, arányosan
fejlesztett könyvtár, amely – az alapfeladatokon
túl – jó hírû, igényes rendezvények helyszíne is,
kialakult törzsközönséggel. A rendezvények
elõbb megyei szervezésûek és finanszírozásúak,
késõbb egy-egy üzem által támogatottak.

Legkorábban a rendezvények területén szûnt
meg minden forráslehetõség. Az intézmény saját
költségvetése ilyen tételt nem tartalmazott, a
korábbi támogatók saját gondjaikkal voltak el-
foglalva. A könyvtár nem akart lemondani a
legalább évente egy-kétszeri színvonalas irodal-
mi estrõl. A rendezvények költségeinek elõte-
remtésére és általában a könyvtár támogatására
a könyvtárosok a városban elsõként, a megyé-
ben századikként, 1989-ben fizetésük egy részét
felajánlva alapítványt hoztak létre Könyvtárpár-
toló Alapítvány néven. A szerény induló tõke az
évek folyamán megsokszorozódott, s nem egy-
szer segítette ki az intézményt – nemcsak ren-
dezvények ügyében.

Az alapfeladata ellátásában is egyre nehezebb
helyzetbe került a könyvtár. A piacgazdaság lét-
rejötte sokszorosára emelte a könyv- és folyó-
irat-árakat, ezzel szemben alig vagy egyáltalán
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nem emelkedett a könyvbeszerzési ke-
ret. A helyi könyvesbolt megszûnt, a
Könyvtárellátó, amely korábban forgal-
mazta a Magyarországon kereskedelmi
forgalomba kerülõ könyveket, szintén át-
alakult. A könyvpiac szinte áttekinthe-
tetlen lett, a korábbinál jóval több gond-
dal, utánajárással és nagyobb felelõsség-
gel lehetett csak arányos állományt ala-
kítani. Ezzel együtt le kellett mondani a
központi feldolgozásról, az elõre elkészí-
tett katalóguscédulák, kölcsönzõkártyák
egy részérõl is.

Ugyanakkor új dokumentumfajták és
információhordozók jelentek meg a
könyvtárakban.

A költségvetés szûkös – egyetlen megoldást
többnyire a pályázati lehetõségek nyújtanak.

Változtak a könyvtárhasználati szokások. A
hagyományos, olvasgató ember mellett egyre
többen keresték fel valamilyen információért a
könyvtárat. A kölcsönzés csökkent, de növeke-
dett a helyben használat. Új szemlélet, új képes-
ségek kellettek ahhoz, hogy korszerû és város-
hoz méltó könyvtára legyen a településnek.

Beléptek az integrált könyvtári rendszerek,
a gépi katalógusok. Ismét új ismeretekre és
többletmunkára volt szükség ahhoz, hogy a
mezõberényi könyvtárban is gépesítettek legye-
nek az egyes munkafolyamatok, gépen legyen
elérhetõ a katalógus. A megnövekedõ felada-
tokat azonban nem követte létszámbõvítés. Ne-
hezítette a helyzetet, hogy lassan született meg
az a törvényi szabályozás is, amely kereteket
adott az új szemléletnek. 1997-ben végre a
megjelent az egyszerûsítve kulturálisnak ne-
vezett törvény.

Az 1997. évi CXL. törvény

Az 1997. évi CXL. törvény nyilvános könyvtári
ellátásról beszél, melynek elsõ szintjét a telepü-
lési közkönyvtárak jelentik. A törvény szerint
„az információs társadalom és a demokratikus
jogállam mûködtetésének alapfeltétele a könyv-
tári rendszer” (Bevezetõ). Mûködtetése állami és
önkormányzati (kötelezõ!) feladat.

A törvény világosan rögzíti a nyilvános könyv-
tár alapkövetelményeit és feladatait, meghatároz-
za a települési könyvtár alapfeladatait és kiegé-
szítõ feladatok adására nyújt lehetõséget. Alap-

követelmény, hogy a könyvtár könyvtári célokra
alkalmas helyiségben, könyvtári szakember se-
gítségével közvetítse a mindenki számára hoz-
záférhetõ szolgáltatásait. Feladata, hogy gyûjte-
ményét folyamatosan fejlessze, feltárja, megõriz-
ze, gondozza és rendelkezésre bocsássa, elérhe-
tõvé  tegye a maga eszközeivel  más könyvtárak
állományát és szolgáltatásait. A városi könyvtár-
nak gyûjteményét és szolgáltatásait a helyi igé-
nyekhez kell igazítania, gyûjtenie kell az adott
helyre vonatkozó irodalmat, és közhasznú infor-
mációs szolgáltatást kell nyújtania.

A törvényben maghatározott kötelezettsége-
ken kívül a fenntartó meghatározhat más, kiegé-
szítõ feladatokat is. Mezõberény város önkor-
mányzata öt kiegészítõ feladatot szabott meg:
közmûvelõdési feladatok végzését, módszertani
segítségnyújtást az iskolai könyvtárak számára,
a Mezõberényi Hírmondó kiadását, szerkeszté-
sét, terjesztését, a városi honlap gondozását,
valamint alkalmanként kiadványok megjelente-
tését (Mezõberény Város Önkormányzati Kép-
viselõ-testülete 2/2004. (I. 26.) MÖK számú ren-
delete a Városi Könyvtár alapító okiratáról).

Ettõl kezdve a könyvtár számára adottak a
keretek, változatlanul szûkek a források, de ha-
talmas a szakmai elkötelezettség!

A fejlõdést jellemzõ csomópontok

“Több, mint könyv, avagy az állomány alakulá-
sa”. A jó könyvtárak már régen nem csak köny-
veket gyûjtenek, hanem minden olyan informá-
cióhordozót is, amely a használók igényeit kor-
szerû módon kielégíti. A folyóiratok széles vá-
lasztéka a friss információszerzés eszköze volt,



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. május • 19

a bakelitlemezeken alapuló zenei gyûjtemény pe-
dig hozzáférhetõvé tette a zenetörténet alapmû-
veit mindenki számára. További bõvülést jelen-
tett a videokazetták könyvtári megjelenése. Ez
az állományrész értékõrzõ, mûvészileg igényes
filmeket tartalmaz, és pályázat segítségével si-
került gyarapítani.

Nehezebb volt az újfajta hangzóra, a CD-re
való áttérés. A CD-k beszerzéseinek költségén
túl számolni kellett azzal, hogy az egész zenei
részleget át kell alakítani, hiszen a berendezések
a hagyományos hanglemezek lejátszására voltak
alkalmasak. Ennek költségeit szintén pályázat-
ból, alapítványi támogatásból szerezte meg a
könyvtár, illetve a beszerzési keret egy részét
nem könyvekre, hanem CD-re fordította.

Hamarosan kopogtatott azonban a multimé-
dia – a hangot és képet egyformán rögzítõ,
gyakran interaktív elektronikus dokumentum,
a különbözõ adtabázisokat (pl. Jogtár) tartal-
mazó CD-k. A beszerzési keretet tovább kel-
lett osztani.

A jogszabályban rögzített, „mindenki által
használható” könyvtár ki kell, hogy szolgálja
azokat is, akik valamilyen testi hátránnyal bír-
nak. Így született meg egy külön állomány-
rész hangoskönyvekbõl a vakok és
gyengénlátók, idõsek  részére.

Számítógépek a könyvtárban

Az elsõ gép az a bizonyos 286-os volt, ame-
lyet az intézmény egy másik intézménytõl
örökölt. A könyvtár már ettõl a ponttól
komoly számítógépes hátérrel rendelkezõ,
ezen a téren is szolgáltatni képes intéz-
ménnyé fejlõdött.

Pályázat révén – a városban elsõként –
nyilvános internet-hozzáféréshez jutott, ada-
tait már 1997-ben feltette a világhálóra. Ön-

képzés útján, önkéntes segítõkkel, saját erõ-
bõl finanszírozott képzéssel igyekeztek ki-
tanulni a könyvtárosok az új terület csínját-
bínját, nem is eredménytelenül! Az eredmé-
nyek a számítógéppark kialakításában, a si-
keres használóképzésben s abban is tükrö-
zõdnek, hogy a város az intézményre bízta
honlapjának kezelését.

A fejlesztés két fõ területen folyt:

TextLib

Az egyik a könyvtári munkafolyamatok gé-
pesítése, az állomány adatainak gépre vite-

le, az olvasói nyilvántartások gépen való rögzí-
tése. 1999-ben kezdõdött a katalógus bevitele a
TextLib integrált könyvtári rendszerbe, a 2000.
év végére le lehetett zárni a cédulakatalógust.
2001-tõl az olvasói adatok is gépre kerültek, így
megteremtõdött a feltétele a gépi kölcsönzésnek.
Ma a könyvtár számítógéppel kölcsönöz, kataló-
gusa elérhetõ a világhálón.

Internet

A másik terület a számítógép. Mint a szolgálta-
tás eszköze, nyilvános, ingyenes vagy minimális
térítési díjat kívánó lehetõség mindenki számá-
ra. A nagy áttörést a 2002-es esztendõ hozta meg,
amikor is a könyvtár hat olvasói géphez jutott, s
már nem modemmel, hanem szélessávú
internetkapcsolattal állt olvasói rendelkezésére.
Valósággá vált, hogy bárki számára hozzáférhe-
tõ legyen mindaz, amit az internet kínál! (Már
ha tudja használni...)

Az oktatási intézmények hallgatóit technikailag
nem kellett félteni, hiszen õk tanóra keretében is-
merkedtek a számítástechnikával, A kimaradt nem-
zedékek különbözõ helyeken próbáltak ismerethez
jutni – többek között a könyvtárban is.
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Az intézmény máig jog-
gal büszke lehet használó-
képzõ tanfolyamaira, ame-
lyeken mindennapi gyakor-
lati ismeretekre tanított meg
több tucat olvasót, köztük
nyugdíjasokat, nagyszülõ-
ket, akik a könyvtárosok biz-
tatása nélkül el sem mertek
volna indulni a számítógépek
birodalmába!

Tovább bõvítette a lehe-
tõségeket, hogy a mezõberé-
nyi Városi Könyvtár is e-Ma-
gyarország pont lett, újabb
géppel gyarapodva.

A könyvtár számítógépes
ellátottsága 2002. december
31-én: tizennégy PC, ebbõl nyolc gép az olvasók
használatában. Mód van szövegszerkesztésre,
nyomtatásra, szkennelésre és másolásra.

A tizennégy éven aluliak számára külön gé-
pek állnak rendelkezésre, s a könyvtár külön
figyelemmel van a gyerekekre. Mert hiába a
biztos technikai tudás, ha a gépet nem arra hasz-
nálják, amire könyvtárban való: elsõsorban is-
meretszerzésre! Ezért is indították el a kollégák
a gyermekek számára a Kulcs a számítógéphez

címû programot, amely megtanít az információ-
szerzés, -szelektálás, -válogatás módjára, tartal-
mi és nem technikai értelemben. Az ismereteket
összekapcsolja a könyvtár nyújtotta egyéb lehe-
tõségekkel, így egészíti ki egymást a hagyomá-
nyos könyvkultúra és az informatika.

Könyvtár a használókért

Állomány és eszközök mind azért vannak, hogy
lehetõséget biztosítsanak – mégpedig demokra-
tikus módon, mindenkinek – az információszer-
zésre, a szellemi feltöltõdésre, a lelki megerõsö-
désre. Ezért alakítja és igazítja nap mint nap a
könyvtár szolgáltatásait a használói igényekhez
úgy, hogy közben a fontosat, az értékeset, a
színvonalasat közvetítse.

Az alapszolgáltatásokon túl alkalmazkodik az
aktuális igényekhez. Az Európai Unióhoz való
csatlakozás elõkészítése idején EU-sarkot alakí-
tott ki, napjainkban pedig a Europe Direct Infor-
mációs Alpont szolgáltatásai segítségével kap-
hatnak a témában az állampolgárok személye-

sen, telefonon vagy e-mailben feltett kérdéseikre
választ kiadványok, adatbázisok és az interneten
elérhetõ források segítségével.

Mód nyílik a könyveken túl zenei CD-k, VHS-
kazetták kölcsönzésére, az ún. könyvtárközi köl-
csönzés pedig ma már valóban azt jelenti, hogy
ha belép valaki egy könyvtárba, száz másik nyí-
lik meg elõtte. A mozgásukban korlátozott (be-
teg, idõs) olvasók kérhetik a könyvek házhoz
szállítását, iskolák, csoportok zenei anyag gyûj-
tését. Tart a könyvtár bemutatót, közmûvelõdési
alkalmai külön fejezetben szerepelnek.

Fogad csoportokat, állandó csoportja is van, a
vakok és gyengénlátók helyi szervezete rendszere-
sen itt tartja összejöveteleit (2001-ben a könyvtár
munkáját Braille-emlékéremmel ismerte el a Va-
kok és Gyengénlátók Országos Szövetsége).

Gyermekszolgálata sokszínû, a személyes tö-
rõdésen túl több visszatérõ rendezvény biztosítja
szakmai körökben jó hírnevét.

Helyismereti tevékenysége meghaladja az át-
lagot. Saját fejlesztésû helyismereti adatbázisá-
ban személyre, eseményre, mûalkotásra, intéz-
ményre lehet keresni, s ezek kapcsolatai is fel-
tárhatók. Kéziratban elkészült a mezõberényi ki
kicsoda, és más helytörténeti forráskiadványok
elõkészítése is elkezdõdött.

Mód van valamennyi közérdekû helyi infor-
máció megszerzésére a könyvtárban, õrzik a tes-
tületi ülések jegyzõkönyveit és az ülések video-
felvételeit. Tanulmányozhatók a helyi rendele-
tek, határozatok, döntések, elektronikus és pa-
píralapú dokumentumokban is.
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Kiegészítõ feladatok

A képviselõ-testület által meghatározott kiegé-
szítõ feladatok közül háromról szeretnék részle-
tesebben szólni.

Közmûvelõdési tevékenység

A könyvtár – bár nem ez az alapfeladata – jelen-
tõsen hozzájárul rendezvényeivel a város köz-
mûvelõdési életéhez. A gyermekrendezvények
területén a jól bevált, visszatérõ formák (a már
említett Petõfi versmondó verseny, Mesetarisz-
nya, Kazinczy-verseny) mellett újabb és újabb
kezdeményezései vannak (Kulcs a számítógép-
hez, Nagymama mesél stb.).

A felnõtteknek szóló rendezvények elsõsor-
ban a könyvtári napok idejére koncentrálódnak.

Az intézmény tudatosan törekszik arra, hogy
kiváló, országosan is kiemelkedõ elõadókat hív-
jon meg abból az alapállásból kiindulva, hogy
Mezõberény közönségének is joga van fõvárosi
szintû elõadáshoz. Így láthattuk Mácsai Pál

Budapesten is játszott egyszemélyes színházát,
Haumann Pétert, Hûvösvölgyi Ildikót, Kulka

Jánost, Gáti Oszkárt és másokat a könyvtárban.
Vendége volt többek között a könyvtárnak Sza-

bó Magda, a fiatal írók képviseletében Karafiáth

Orsolya, Varró Dániel, Grecsó Krisztián. Könyv-
bemutatót tartott Szabó Benjámin, Körösi Mi-

hály, Novákné Plesovszky Zsuzsanna.
Szellemi csemegét jelentettek azok az együtt-

létek, amelyek más szervek (iskolák, Erdélyi Kör,
Mezõberény Nyilvánosságáért Egyesület) segít-
ségével jöttek létre. (Elõadások Erdély történe-
tébõl – Romsics Ignác, Zombori István, R.

Várkonyi Ágnes, Katona Tamás, Marjanucz

László vagy Szûrös Mátyás és Tempfli József

közös elõadása, Kányádi Sándor költõi estje.)

Mezõberényi Hírmondó

A Mezõberényi Hírmondó szerkesztését, kiadá-
sát és terjesztését 2002-ben vette át a Városi
Könyvtár, a régi szerkesztõvel. A képviselõ-tes-
tület azzal indokolta a döntést, hogy elindultak a
próbálkozások a városi honlap létrehozására, s
ebben jelentõs szerepet szánnak a könyvtárnak.
A formátum különbözõ, a híranyag azonos, logi-
kusnak látszott a két média egy helyen való szer-
kesztése.

A könyvtár törekedett a Hírmondó jó hagyomá-
nyait megõrizni és új színt is belevinni. A városi
honlapra azonban még 2006-ig várni kellett.

Városi honlap

Hosszú vajúdás, sokfajta próbálkozás után dön-
tött úgy a képviselõ-testület, hogy jelentõs össze-
get szán a város honlapjának fejlesztésére. Papp

Zoltán képviselõ grafikái, a Városi Könyvtár
összegyûjtött tapasztalatai és az IPONT Kft.
programozó munkája alapján 2006 januárjában
indult el a honlap mai formájában (www.
mezobereny.hu).

A honlap szerkezetének kialakításában nagy
szerepe volt a könyvtárnak, a program teljes
tesztelése, az anyaggyûjtés, szerkesztés, napi
feltöltés és gondozás a könyvtárra várt.

Izgalmas, szép kihívás, rengeteg munka, po-
zitív visszajelzések…

A fenntartó – máig így gondolom – valójában
nem is tudta, mekkora munkát bízott az intéz-
ményre… Meg kellett szerezni az információkat
– s ez néha még a megrendelõ önkormányzattól
is nehezen ment –, meg kellett birkózni a kezde-
ti technikai nehézségekkel. A fontosságát már
látták, a feltételeit még nem!

E sorok írója 2006 nyaráig bábáskodhatott az
indulás felett. Sok küzdelemben és sok örömben
volt része.

Tárgyi és személyi feltételek
napjainkban

A fentiekbõl látható, hogy nem hiányoztak a
szakmai ambíciók és az elszántság sem, hogy a
megnehezedett anyagi körülmények ellenére is
korszerû könyvtára legyen a városnak.

Bár a költségvetés jelentõs növekedésére va-
lószínûleg a továbbiakban sem lehet számítani,
pozitív fordulatnak számít, hogy a képviselõ-tes-
tület 2003-ban megszavazta a beszerzési keret
évenkénti inflációt követõ mértékû emelését.
Remélni lehet további pályázati lehetõségeket,
de számolni kell azzal, hogy ezek mindig eset-
legesek lesznek, kész projektek és saját erõ kell
ahhoz, hogy azonnal igénybe tudja venni õket az
intézmény, amikor erre mód nyílik.

A most még jól mûködõ informatikai eszkö-
zök hamarosan amortizálódni fognak, pótlásuk-
ról, ha lehetséges, pályázattal, ha nem, fenntar-
tói támogatással gondoskodni kell.

2002-ben a gyermekkönyvtár átköltözött a
központi épületbe – jelentõs területvesztéssel. A
könyvtár raktárai ma is az épületen kívül van-
nak. Elõny ugyanakkor, hogy egy épületbe ke-
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rült a két részleg, sikerült funkcionálisan jól elhe-
lyezni az egyes állományrészeket. Az épület tetõ-
szerkezetét 2006-ban újították fel, a teljes felújítás
sem várathat soká magára. Mint ahogyan a belsõ,
megkopott berendezés felújítása sem.

Az évek folyamán a létszám azonos maradt,
illetve 2002-ben növekedett egy fõvel, de az át-
helyezett szerkesztõ a feladatot is hozta magá-
val. Pályázatokkal, a Munkaügyi Központ által
támogatott munkaerõvel, innovatív hozzáállás-
sal teremtette meg a mai állapotot a könyv-
tár, ezek nélkül képtelen lett volna a fentiek-
ben vázolt sokrétû munkát elvégezni. Azon-
ban a színvonalas városi honlap mûködteté-
séhez szükség van szakmai megerõsítésre.
A dolgozat írásának idején ez megoldódni
látszik.

Hogyan tovább?
– „A kultúra pénzbe kerül.

Számolt már a
kulturálatlanság költségeivel?”

A fenti idézetet nemrég olvastam valahol.
Kétségtelen, hogy az egész országot sújtó
megszorító intézkedések nem kedveznek a
kulturális intézményeknek, mégis megfon-
tolandó a kérdés.

Évek óta foglalkoztatta a fenntartókat,
nem lenne-e elõnyösebb a három intézmény
(mûvelõdési központ, helytörténeti gyûjte-
mény, könyvtár) egy intézményként való mû-
ködtetése. Sok vizsgálat született, szakmai
is, pénzügyi is, egyik sem mutatott ki jelen-
tõs anyagi hasznot. Végül mégis az össze-
vonás mellett döntöttek, ami viszont csak

megfelelõ, területenkénti elkülönüléssel, a jelen-
leginél jobb személyi és tárgyi feltételekkel
hozhatna pénzügyi elõnyt. Mert nincs drágább,
mint egy rosszul funkcionáló intézményt mû-
ködtetni! Egy könyvtárat fenntartani, amely-
ben nincsenek friss könyvek, felesleges! Egy
mûvelõdési házat üresen tartani drága! Egy
gyûjtemény, amelyik se nem gyûjt, se nem állít
ki, majdnem haszontalan!

A mûködõképességhez pénz kell, elszántság
és szakmai kvalitások.

Mezõberény kulturális intézményei jó hírûek.
Fenntartásuk, színvonaluk megõrzése nem lesz
könnyû feladat.  Legyen a forma bármilyen!
Igényes szellemû, távlatokban gondolkodó és
nagyon okosan gazdálkodó fenntartóra, elköte-
lezett munkatársakra lesz szükség ahhoz, hogy a
következõ években ne hátra, hanem elõre men-
jünk! Hogy a könyvtár az legyen, aminek lennie
kell: tudás- és véleménytár, közösségi helyszín,
menedék és a demokrácia gyakorlóterepe.

Úgy legyen!
Várfalvi Erzsébet




