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Közösségi Inspirációk

Tóthné Vámosi Ágnes

Olvasáskultúra Tolna megyében –  
a könyvtárak jövője és célja

„A könyvtáraknak az a jövője 
és végső célja, hogy közösséget 
teremtsen az olvasáskultúra fej-
lesztése által.” – mondja Lieb-
hauser Jánossal, a Tolna Megyei 
Illyés Gyula Könyvtár igazgatója 
a vele készült, s alább olvasható 
interjúban.

 
A Tolna Megyei Illyés Gyu-

la Könyvtár a megye legnagyobb 
könyvtára. A térség sajátossága-
iból adódóan Szekszárd Magyar-
ország legkisebb lélekszámú me-
gyeszékhelye, a minisztérium által 
előírt megyei könyvtári szolgálta-
tást azonban a megye legnagyobb 
intézményének kell ellátnia, ezért 
a feladatot az Illyés Gyula Könyv-
tár látja el. A könyvtár jó kapcso-
latot ápol a Nemzeti Művelődési 
Intézet módszertani referenseivel 
is, azaz a közművelődési területtel. 
A közösségi jó gyakorlatokkal kap-
csolatban azonban visszafogottan 
csak annyit fűz az érdeklődésem-
hez az igazgató úr: „csak azt tesz-
szük, amit a megyei könyvtárak 
nagy része is megtesz”.

Tóthné Vámosi Ágnes: Milyen 
funkciója és feladatai vannak egy 
megyei könyvtárnak? Bemutatná 

pár szóval az Illyés Gyula Könyvtár 
munkáját?

Liebhauser János: A Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer 
(KSZR) a könyvtári törvény által 
szabályozottan végzi a kistelepü-
lések könyvtári szolgáltatási ellátá-
sát. Ez a törvényben meghatározott 
szerep azt jelenti, hogy az 5000 fő-
nél kisebb településeknél a könyv-
tári szolgáltatásokat a megyei 
könyvtár biztosítja. Tolna megyé-
ben mi látjuk el ezt a feladatot, ami 
azt jelenti, hogy 97 településnek 
vagyunk a szolgáltató könyvtára, 
ezek feladatellátásának koordiná-
lása a mi kollégáink szervezésével 
történik.

T.V.Á.: Hogyan tudják a csak-
nem száz könyvtárat hatékonyan 
koordinálni?

L.J.: Együttműködünk a telepü-
léseken könyvtárakat működtető 
kollégákkal. A feladatok között na-
gyon sok olyan programszervezési 
feladat van, ami a közösségépítést, 
belső működést segíti, és mi na-
gyon számítunk ezekben a helyi 
munkatársakra. Az együttműkö-
dést azzal is segítjük, hogy a 97 kis-
települési könyvtárossal is megpró-
bálunk erős közösséget teremteni.  

Megyei könyvtárként – minisz-
tériumi előírás alapján – évente 
négy alkalommal szervezünk velük 
találkozót, amelynek mindegyike 
más-más, lehetőleg az általuk ja-
vasolt helyszínen történik. Megte-
remtjük annak a lehetőségét, hogy 
mindenki részt tudjon venni eze-
ken a találkozókon. Ilyen módon 
szervezzük közösségbe ennek a 97 
települési könyvtárnak a dolgozóit. 
Nálunk megtanulják, mit jelent a 
közösségi munka és a közösségfej-
lesztési folyamat. Ez azért nagyon 
fontos, mert ezek a kis könyvtárak 
sok esetben alacsony végzettségű 
és folyamatosan változó humán 
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erőforrással dolgoznak, erős a 
munkaerő fluktuáció. Ha nem fek-
tetnénk elég energiát abba, hogy 
ebben a folytonosan változó közeg-
ben legyenek stabil pontok, és be 
tudjanak integrálódni egy emberi 
kapcsolatokból álló közösségbe, 
akkor még nehezebb lenne őket 
betanítani és munkára ösztönöz-
ni. A munkamegosztás elsősorban 
azt jelenti, hogy a könyvtári szak-
tudást igénylő feladatokat, mint a 
könyvek feldolgozása, beszerzése, 
számítógépes hálózat fenntartása, 
a megyei könyvtár vállalja. Ebből 
viszont az következik, hogy a helyi 
könyvtárosoktól nem azt várjuk el, 
hogy jól értsenek ezekhez a szak-
feladatokhoz, hanem azt, hogy jó 
közösségszervezők legyenek. Erős 
elvárásunk velük szemben, hogy a 
könyvtárakat ők töltsék meg élet-
tel. Ez pedig segítséget igényel, úgy 
módszertanában, mint a feladatok 
ellátásában, ezért a találkozók al-
kalmával a gyermekkönyvtáros 
kollégák, a helytörténettel foglal-
kozó kollégák, a média-feldolgozó 
kollégák segítségével bemutató 
előadásokat tartunk, amelyekből a 
települések ötleteket meríthetnek a 
feladatok elvégzéséhez.

T.V.Á.: Említi, hogy a helyi 
könyvtárak feladata az, hogy élet-
tel töltsék meg a települések közös-
ségi színtereit. Milyen módon tud-
ják ezt megtenni? Hogyan érik el az 
embereket?

L.J.: Alapvetően cél a kistelepü-
léseken, hogy a könyvtárak körül 
valóságos emberi közösségek ala-
kuljanak. Ez a tevékenység nagyon 
nehezen választható el a közmű-
velődési területtől, a népművelői, 
művelődésszervezői feladatoktól. 
Praktikusan, sok esetben ugyan-
az az ember végzi a könyvtári fel-
adatokat, aki a közművelődésieket 
is ellátja. Azokon a településeken, 

ahol ideálisan alakult az IKSZT-k 
(Integrált Közösségi- és Szolgálta-
tó Terek) sorsa, ott általában egy 
épületben működhet a könyvtár 
az egyéb közművelődési tevékeny-
séget ellátó feladatok. Ez egymást 
erősítő szinergia. A könyvtári és 
művelődésszervezői területen a kö-
zösségfejlesztés tekintetében nem 
sok módszertani különbség van. 
Alapvető különbség azonban az, 
hogy azokat a közösségi feladatokat, 
amelyeket a könyvtár végez, mind 
az olvasáskultúra fejlesztésének 
érdekében teszi. Mi is rendezünk 
kiállítást, szervezünk játékokat, 
foglalkozásokat, de az egész nem ér 
semmit könyvtárszakmailag, ha ez 
nem arról szól, hogy elvezesse az 
embert az olvasáshoz, vagy könyv 
legyen a gyerek kezében. Rokon 
tevékenységként a miénk a nép-
művelőkével, de az egész eredője az 
olvasáskultúra fejlesztése. Ha egy 
mondatban kellene megfogalmaz-
ni, akkor a könyvtáraknak az a jö-
vője és végső célja, hogy közösséget 
teremtsen az olvasáskultúra által.

T.V.Á.: Elégnek bizonyul az ap-
parátusuk a feladatok elvégzésé-
hez? 

L.J.: Minél kisebb egy telepü-
lés, annál kisebb az esélye annak 
a fajta bázisközösségnek, ami 
stabillá teszi. Nagyon nehéz a 
humánerőforrás erős fluktuáci-

ója mellett stabilan, jól működő 
intézményrendszert fenntartani. 
Hiába mondjuk valamire, hogy 
intézmény, ha ott az emberek 
váltogatják egymást. Stabilitást a 
vidéki rendszerben az jelent, ha a 
könyvtárak visznek ki könyveket, 
van tőlünk függetlenül működő 
könyvtári szolgáltatásuk. Elvárás, 
hogy minimum négy alkalmat te-
remtsünk évente a találkozásra, 
ez ad egy olyan fajta rutint, hogy 
a települések könyvtárosai saját 
környezetükben is el tudják látni a 
közösségfejlesztési feladatokat. 

T.V.Á.: Milyen jellegű közös-
ségeket tudnak a könyvtári életbe 
bevonni?

L.J.: Támogatjuk az olvasókörö-
ket, a nyugdíjas klubokat, vagy bár-
milyen érdeklődési körnek meg-
felelő közösségi kezdeményezést, 
ami helyben kialakul. Általában 
vitát generál, hogy hol tudnak ne-
kik helyet adni. Megfogalmazódik, 
hogy ha egy településre költözik a 
könyvtár, akkor hova tudnak majd 
menni a nyugdíjasok? De miért 
jelentene problémát, ha ezeknek a 
nyugdíjas kluboknak a találkozója 
olyan közegben van, ahol könyvek 
vannak a polcokon? Ahol ezek a 
gyakorlatok összeérnek, ott jól mű-
ködnek és jól ki lehet használni a 
komplex tevékenységet nyújtó kö-
zösségi tereket. 
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T.V.Á.: Össze tudják kapcsol-
ni más közösségi tevékenységgel a 
könyvtárak munkáját?

L.J.: Erős az a kezdeményezés, 
amelyet a könyvtári gyűjtemény 
teremt meg, és szintén közösségfej-
lesztő erőt jelent a könyvtár-mozi. 
A kistelepüléseken a mozik nem 
véletlenül zártak be.  Nem volt ér-
demes őket piaci alapon működ-
tetni. Az, hogy legyen mozi egy 
kistelepülésen, piaci alapon nem 
működik, mégpedig azért, mert az 
internet mindent biztosítani ké-
pes. Egyre azonban nem képes: a 
filmkultúra megteremtésére, és a 
közösségi filmnézés élményét sem 
adja meg.

T.V.Á.: Ez pontosan mit jelent?
L.J.: Azt, hogy közösen ülnek 

le egy filmet megnézni, együtt 
dolgozzák fel, megbeszélik, az ese-
ményhez pedig kapcsolódhat egy 
könyvajánló és egy jóízű beszélge-
tés. 

T.V.Á.: Filmklubra gondol?
L.J.: Igen, ezt szeretnénk a kol-

légákkal is megteremteni, aminek 
az alapja viszont a könyvgyűjte-
mény. A könyvtárközi dokumen-
tumok kikölcsönzése a könyvtári 
törvényben meghatározott feltéte-
lek szerint díjmentesen megtehető. 
Az elektronikus dokumentumok, 
mint például egy digitalizált film-
felvétel, szintén kikölcsönözhető. A 
MANDA (Magyar Nemzeti Digitá-
lis Archívum) felvételeit a könyvtár 
díjmentesen kölcsönözheti ki. Ez 
a logikai lánc az alapja a könyv-
tár-mozinak és így elkerülhető az, 
ami sokszor piaci alapon lehetetle-
níti el a filmvetítést a szerzői jogok 
beszerzése miatt. Vannak olyan 
települések, ahol ez jól megy, és 
vannak, ahol még csak kezdemé-
nyezések indultak el. A könyvtár 
önmagában nagyon régóta nem 

egy raktár, ahol a könyveket elhe-
lyezik, hanem egy közösségi színtér 
is. Nyugat-európai minta alapján 
meg kell jelennie valamilyen tár-
sadalmi együttműködésben, cse-
lekvésben, ahol a végső cél az olva-
sás népszerűsítése, de köztes cél a 
közösségi aktivitás lehetőségének 
megteremtése. 

T.V.Á.: Milyen eszközökkel tud-
ják ezeket a közösségeket aktivizál-
ni?

L.J.: A konkrét eszközökre vo-
natkozóan azokat a lehetőségeket 
használjuk, amelyeket mindenki: a 
közösségi médiát, az Instagram és 
a Facebook oldalunkat, ami az in-
formáció továbbítására megfelelő 
eszköz. A könyvtár közösségi olda-
lának néhány ezres látogatottsága 
vagy a követők száma talán nem 
nagy mennyiség egy médiaceleb-
hez viszonyítva, de ezen a művelt-
ségi területen az egy-kétezer követő 
soknak számít. Indulnak olvasókö-
rök azonos korú, hasonló művelt-
ségi kör iránt érdeklődők számára. 
Van olyan kör, amely a kamaszo-
kat éri el. Alapvetően a népműve-
lői szakmához hasonló szisztéma 
szerint működik, nincsenek cso-
daszerek, ugyanazokat az apró 
erőfeszítéseket kell tenni, és a sze-
mélyes kapcsolatokat megjeleníteni 
a tevékenységekben, amikben az 

emberi kapcsolatok, tudások meg-
jelennek. Mindez akkor működik 
jól, ha az adott intézményben dol-
gozó könyvtárosok aktívak, ha van 
valamiféle érdeklődésük valamely 
terület iránt (pl. társasjátékos kör), 
és hasonló szubkultúra részesei. A 
kistelepülési könyvtáraknak úgy 
próbálunk segíteni, hogy a működő 
jó gyakorlatokat rendszeresen be-
mutatjuk. 

T.V.Á.: Maga az intézmény 
nemcsak összefogja, hanem a saját 
helyi környezetében is ellátja ezeket 
a könyvtári területhez kapcsolódó 
közösségfejlesztési folyamatokat.

L.J.: A megyei könyvtár épü-
lete itt Szekszárdon ugyanúgy bá-
zisa a helyi közösségeknek. Van, 
amelyik bejegyzett, és van olyan, 
amely nincs bejegyezve, egyik egy 
spontán létrejött közösség, a má-
siknak nagy múltja van. Ebben is 
van fluktuáció. Vannak sikeresen 
működő közösségek, ezek már 6–7 
éve folyamatosan működnek. A ne-
hézség, hogy azokat a könyvtáros 
kollégákat is meg kell találni, akik-
ben van affinitás a közösségi mun-
kához. Van, aki a kamaszokkal érti 
meg jól magát, van, aki a diákokkal, 
van, aki az idősebb emberekkel. 

Ami még fontos, hogy törek-
szünk arra, hogy a digitális írás-
tudás igényeit is kimerítsük. Ezért 
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együttműködő partnerekként he-
lyet adunk médiatáboroknak is.

T.V.Á.: Milyen módon tudják a 
családokat bevonni?

L.J.: Vannak olyan játékok, 
amelyek sokat számítanak. Jó gya-
korlatnak számít, hogy elkezdtük 
a könyvtári tematikán belül meg-
szervezni a szabaduló szobákat, 
különböző korosztályok számára. 
A játék lényege hasonló minden 
esetben: játékos feladványok kap-
csán meg kell találniuk a kulcsot a 
könyvtár raktárának ajtajához egy 
verseny keretében. Ezt általában 
családoknak szoktuk meghirdetni, 
de nem csak családok, baráti körök 
is igénybe veszik. Az igények miatt 
harmadik alkalommal szervezzük 
meg, olyan nagy az érdeklődés.

T.V.Á.: Ezeknek a feladatoknak 
az ellátása nagy személyi, humá-
nerőforrás igénnyel jár.  Be tudnak 
vonni önkénteseket?

L.J.: Évek óta lehetőségük van 
nálunk a diákoknak a közösségi 
szolgálat letöltésére, de nem biz-
tos, hogy mindig meg tudjuk talál-
ni a lehetőségeket. A könyvtáros 
szakmát nem tudjuk betanítani a 
diákoknak, az felsőfokú szakmai 
képzettséget igényel. Értelmiségi 
segédmunkába, azaz iratok pecsé-
telésébe bevonni őket, nem látjuk 
értelmét, mert kevés az a kamasz, 
aki ebben örömét leli. De amikor 
rendezvényeket szervezünk, ak-

kor rendszeresen hostess segítő-
ként tudjuk őket alkalmazni. A 
digitális írástudás továbbításába 
tudjuk bevonni őket, ám ez a di-
ákok személyiségtípusának függ-
vénye. Van, akinek vannak peda-
gógiai képességei, de nem min-
denkinek. Két olyan lehetőséget 
biztosítunk a diákoknak, amely 
a mi céljainkkal is egybevág. Az 
egyik, hogy készítsenek digitális 
könyvajánlót a saját érdeklődési 
körüknek megfelelő könyvekhez. 
Ezt a tevékenységet átszámítjuk 
órára, és a könyvajánlók számával 
letudhatják a közösségi gyakorla-
tot. A másik lehetőség, amikor azt 
mondjuk, hogy legyenek aktívak, 
és legyenek részesei egy könyv-
klubnak. Ha ott aktívan bevonó-
dik egy diák, akkor szintén iga-
zoljuk számára a közösségi szol-
gálatot, az ott töltött óraszámnak 
megfelelően. Megtaláljuk azt a 
célt, hogy a fiatalok a könyvek kö-
zelébe kerüljenek.

T.V.Á.: A közösségi szolgálaton 
kívül tartanak kapcsolatot más ön-
kéntesekkel?

L.J.: Próbálkozunk. Van egy 
kapcsolati hálónk különböző er-
nyőszervezetekkel, amelyek a ci-
vileket összefogják, ők szervezik 
az önkéntes munkát. Azok az ön-
kéntesek, akik az önkéntességet 
a saját mentálhigiénés állapotuk 
miatt vállalják, főként szociális te-
rületen vállalnak önkéntes munkát. 

A könyvtárnak az is része, hogy a 
rászorultaknak segítsen, és ház-
hoz vigye a könyveket. Egy ilyen 
látogatás azonban nem csak abból 
áll, hogy kivisszük, és letesszük a 
könyvet, hanem beszélgetni kell, 
időt kell szánni az emberekre. 

T.V.Á.: Említette, hogy vannak 
spontán létrejött kezdeményezések 
is…

L.J.: Csak érdekességként em-
lítem meg, a könyvtár életében 
az egyik író-olvasó találkozón 
egy váratlan meglepetéssel kellett 
számolnunk. Darvasi László volt a 
vendégünk, amikor besétált a te-
rembe egy kiscica. Rájött, hogy ez 
egy jó hely, és rendszeresen visz-
szatért. A könyvtáros kolléganők-
ben megszólalt az állatbarát, és a 
cica ide szokott. Ennek az lett az 
eredménye, hogy az emberek el-
kezdtek bejárni a macska kedvéért. 
Egy kisgyerek kérte az anyukáját, 
hogy menjenek vissza a könyv-
tárba, mert meg akarja simogatni. 
Ennek az egésznek aztán volt egy 
média visszhangja, televízióban, 
újságban szerepelt, és a kiscica a 
könyvtári mindennapok részévé 
vált. A könyvtárosok ma már a 
gazdái ennek a cicának, de akik 
ismerik, és szeretik, rendszeresen 
hoznak be ennivalót, játékokat 
neki. Embereket vonz a jelenléte, 
egy társaság alakult köré, mind-
ezt nem lehetett volna tudatosan 
megszervezni.

LIEBHAUSER JÁNOS  – Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár helyismereti könyvtárosa, később igazgatóhelyettese, jelenlegi igazga-
tója, a könyvtár helyismereti adatbázisának egyik kialakítója. Igazgatóként több helyi szerző kötetének (Babits emlékkönyv, Escher 
olvasókönyv, Lázár Ervin kötetben meg nem jelent művei) és számos helyi kötődésű alkotó (Bencédy József, Tamás Menyhért), 
valamint a Mészöly-díjas írók (Szilasi László, Darvasi László, Márton László, Péterfy Gergely, stb.) portréfilmjeinek kiadója. Tíz 
évig Szekszárdon a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula karán meghívott óraadóként szociológiát, társadalomismeretet, társada-
lomföldrajzot tanított. Az 1998-tól induló önkormányzati ciklusban Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzatának képviselője 
volt, majd a Művelődési bizottság elnöke. E Tisztségében a Mészöly nap, szekszárdi Mészöly Miklós-díj egyik alapítója, és a díjátadó 
ünnepségek szervezője a Porkoláb-völgyi Mészöly tanya alkotóház kialakításának szorgalmazója.  Nős, egy gyermek édesapja. 




