
bői, könyvtárosnak lenni viszont valójában csak vagy elhivatottság, vagy kényszerűség. Ideális esetben persze az elhivatottság és a tehetség találkozik. Az ilyen kevesek a könyvtárvezetés „prímabalerinái” , akiknek a minőségmenedzsment legfeljebb annyira kell, mint tükör és rúd a bemelegítéshez. A többiek viszont, akikből valamelyik összetevő hiányzik, jól teszik, ha azt pótlandó, segédeszközök után néznek. Ilyen segédeszköz a menedzsment általában, a minőségmenedzsment különösen. Az elhivatott, de szerényebb tehetségűeknek különösen ajánlott (vagy ajánlható) a vezetési, szervezési ellenőrzési, és a munkatársak megnyerésére, bevonására, motiválására (azaz a humán erőforrás hasznosítására) való módszerek tanulmányozása. Ezek elsajátításával, ügyes alkalmazásával talán sikerülhet valamit megvalósítani abból, ami iránt elhivatottságot éreznek. Akikből viszont az elhivatottság hiányzik, de mégis boldogulni akarnak a kényszerű pályán, a minőség- menedzsment papír-részét ajánlom. A főnök (a fenntartó) az esetek döntő többségében nem tudja (nem is kíváncsi rá), hogy a könyvtár jól működik-e. A minőségirányítási rendszer bevezetésének gondosan kimunkált projektje, a minőségbiztosítás megannyi irománya azonban minden bizonnyal mély benyomást tesz majd rá, s még a könyvtár szükségességébe vettet ingatag hitét is aládúcolja majd.

A Békés Megyei Könyvtár emlék
könyve 1952-2002 /szerk. Csobai 
László. -  Békéscsaba : Békés Me
gyei Könyvtár, 2002. -  146 p. -  
ISBN 963 7141 85 5

Mohor Jenő

Az eltűnt idő nyomá
ban, de előre is 
tekintve

A Békés Megyei Könyvtár korábbi „szerény kezdemények” állományának összevonásával 1952. március 9-én jött létre. Az akkor még meglehetősen foghíjas és képlékeny közkönyvtári ellátás kiterjesztésének és intézményi megszilárdulásának legelején. Illő volt, hogy régebbi és mai munkatársai, fenntartói és tisztelői ne csak szóban emlékezzenek az alapítás óta eltűnt időkre, hanem kiadványban -  emlékkönyvben -  is rögzítsék mondanivalójukat. Hiába: verba volant, scripta manent. S tegyük mindjárt hozzá: volt „mi arra érdemes” -t rögzíteni.
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Semmi kétség: az 1945 utáni közkönyvtári politika legsikeresebb intézményei a megyei könyvtárak lettek. A Békés Megyei Könyvtár a megyei könyvtárak gyorsan teljessé vált mezőnyéből ráadásul olyan folytonos invencióval is kiemelkedett, amelynek megvalósulásai országosan követendők voltak, sok esetben követésre is találtak. így egyebek mellett innen indult el a korábban más rendeltetésű épületek könyvtári célra történő tudatos adaptálása, a könyvtárbelsők esztétikus berendezésének megvalósítása, a szabadpolcos könyvkiválasztás és kölcsönzés bevezetése, az önálló gyerekkönyvtár meghonosítása, a zenehallgatás és zenei gyűjtés feltételeinek megteremtése, a bibliofil igényű könyvkiadással való színrelépés, a video- és grafikai gyűjtés megszervezése, a közkönyvtári számítógépesítés hazai meghonosítása. S e kezdeményező tevékenységek hátterében szüntelenül érvényesült a szolgáltatások megbízhatóságát egyedül garantáló könyvtárosi szolidság, a nyilvántartó- feltáró munka szigorú rendje és következetessége.Az emlékkönyv „belbecsére” a következőkben hívjuk fel a szakmai figyelmet:A könyvtár igazgatója, Ambrus Zoltán visszatekintéséből kitűnik, hogy a Megyei Könyvtár létrejötte óta igencsak az egész megye könyvtára. Ügy is, mint szolgáltató -  kölcsönző, tájékoztató, helyben olvasást biztosító stb. -  intézmény, valamint úgy is, mint módszertani-gondozó központ. Minden újsütetű intézménnyel szemben abban látja a könyvtár, nem utolsósorban az általa vezetett könyvtár előnyét, hogy nemcsak adatot, információt, hanem tudást és hozzá érzelmeket is tud nyújtani a hozzá fordulóknak.A fenntartó megyezászlóval tüntette ki a könyvtárat. Az iránta való „elszánását” egyébként Domo
kos László, a megye képviselőtestületi elnöke tolmácsolta. Szerinte az intézmény jövője a kulturális értékhasznosításban, a digitalizálásban, a honlapkínálati részvételben, a távoktatásban, az élethosszig való tanulásban és a kisközségi könyvtári ellátás újra

fogalmazásában és e szerinti realizálásában fogalmazható meg. Ehhez ígért különféle forrásokból kielégítő dotációkat.
Szabó Ferenc szikár szemléjében egészen a török idők végére visszamenve deríti fel a Megyei Könyvtár előtörténetét, amelyből kiderül, hogy megalakulásáig -  bizony -  a megyében nem volt igazán jelentős bibliotéka. Se ilyen, se olyan.
Gerő Gyula az ötven év adataiból és történéseiből „filmkockákat” vetít elénk. Ernyedetlen regisztráló munkájának köszönhetően egyre több metszetben tárul fel az 1945 utáni könyvtári történet, nem utolsósorban annak legkevésbé ismert -  mondhatni -  „ősszakasza”. A Békés megyei feltárás -  szerző különös tisztelete okán -  talán egyéb mostani munkáinál is attraktívabb.
Kiss Jenő és Mázán Mátyás dolgozata merőben magánélményekre koncentrál. Kiss Jenő „majdnem csabaivá” válásáról ír, Mázán Mátyás arról, hogy 
Féja Géza jóvoltából miként lett felnőttkönyvtári tag már általános iskolásként.
Szabad Olga visszaemlékezése, amely miközben egyértelműen hitet tesz az olvasószolgálat, a referensz korszerű háttértechnológiái mellett, némi nosztalgiával búcsúzik a régiektől, amelyek ugyancsak nehézkesek és munkaigényesek voltak, de nem hagyták a könyvtárost elgépiesedni. Gyakorlati példái is élvezetesek.
Tóth Gézáné visszaemlékezésében saját karrierjének állomásai fonódnak össze a gyarapítás és feldolgozás alakulásaival. Ugyanez mondható el Dézsi 
Lajosné írásáról, melyben a zenei gyűjtés elindulására, fejlődésére és mai helyzetére emlékszik vissza.A kötetbe foglalt írásokban legfeljebb a nem kedvező körülményekre hangzik el egy-egy mellékmondatos panasz. Személyes antipátiát (eltekintve Mázán Mátyás szelíd utalásaitól), konfrontációt elvétve sem találni a dogozatokban. Az ötvenedik évfordulón, úgy látszik, a múltban mindenki szerette egymást. Megbocsátható egyoldalúság.
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Az elismerés szavai -  természetszerűen és joggal -  a hosszú időn át direktoroskodó Lipták Pált illetik a legtöbbször. Ebből a mindenkinél hiteles vallomásból senki sem akar kimaradni. (Kár, hogy az emlékkönyvbe nem került Lipták-írás.)Végül, Papp István fontos tanulmányára kell felhívnom a figyelmet az emlékkönyv anyagából, melyet a szerző, az ország kétségtelenül legátfogóbb gondolkodású, naprakész tudású szakembere „a régi és a jövendő békési könyvtárosoknak” ajánl. Megtiszteli a Békés Megyei Könyvtárat azzal, hogy akként általánosítja, emeli itt-ott kiegészítésekkel elvi szintre a békéscsabai tapasztalatokat, hogy „közmagyar”, de lehet, hogy „közvilági” követelményekké formálja őket. Ennek keretében a könyvtár társadalomban való létezéséről, egy-egy konkrét helyet reprezentáló voltáról, minőségi kezesként mű

ködéséről, térségi funkcióiról, tanulmányi központtá történő fejlődéséről, információs központi szerepköréről, rendszerbe tartozási igényéről, „világba- éréséről” és a könyvtár és könyvtárosság emberi dimenziójáról értekezik. Ez az emberi dimenzió nem más, mint alázat és soha meg nem elégedés.Az emlékkönyv fogalmába beletartozik az intézmény elhunyt munkatársaira való emlékezés is. Gerő Gyula gyűjtése szerint az eddigi ötven év alatt a Könyvtárból és a hálózatából a következő pionírok mentek el: Féja Géza, Balogh Ferenc, Seszták 
András, Miklós István, Várhelyi György, Huszár Re
zső, Futaki Gergely, Képíró Sándor, Boruzsné Vé
kony Ilona, Némedi Endre, Balogh György és 
Szakáts István. Ők nyugodjanak békében.

Futala Tibor

Ahogyan arról 2001. évi 4. számunkban (Koltay Tibor: Újabb csatározások a folyóiratpiacon. 
Végső ütközet vagy állóháború? Könyvtári Figyelő. 11. (47). évf.. 4. sz.. 2001., p. 690-693.) 
beszámoltunk, mintegy 30 ezer (főként) élettudományi kutató a Public Library o f  Science 

(P lo S )  elnevezésű kezdeményezéssel a kiadóknak arra kívánják késztetni, hogy a folyóirataikban 
publikált cikkek megjelenését követő hat hónap múlva azokat nyilvános online archívumokban 

helyezzék el. A kezdeményezést bemutató nyílt levélben 2001. szeptember 1-i hatállyal a cikkeiket 
a nyilvánosságtól elzáró folyóiratok ellen bojkottot hirdettek meg.

A Chronicle of Higher Education cikkében (Young, J.R.: Journal Boycott Over Online Access 
Is a Bust. 2002. május 16. http://chronicle.com/free/2002/05/2002051601t.htm) aról tudósít, 

hogy nagyon kevés kutató váltotta be ezirányú ígéretét, és kevés folyóirat változtatta meg kiadói 
politikáját. A bojkott szervezői most taktikát váltanak és januártól saját folyóiratok indításával 
kívánnak megvalósítható alternatívát kínálni a kereskedelmi kiadókkal szemben. Ha a kutatók 

valóban nem küldtek volna kéziratokat a kiadóknak, komoly fennakadást okoztak volta a 
folyóirat-kiadásban, de saját karrierjüket is komolyan veszélyeztettek volna.

Nagy csalódást okozott, hogy a kezdeményezést langyosan, sőt több esetben ellenségesen 
fogadták a tudományos társaságok kiadói, amelyektől az lett volna várható, hogy a kutatók 

szemszögéből nézzék ezt a kezdeményezést, nem pedig üzletemberekként.
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