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A Kapocs Könyvtári
Csoport évzáró összejövetele

A Kapocs tücskei és bogarai (könyvtáros, levéltáros,
pszichológus stb. Hamvas Béla definíciója szerint) 2001.
december 8-án szinte teljes létszámban összegyûltek a zentai
Városi Könyvtárban. És a csoda folytatódott, újra békés,
igaz, kissé letargikus hangulatban, veszekedés nélkül (!),
beszéltük meg dolgainkat. Megtárgyaltuk a legfontosabb
idõszerû kérdéseket, helyzetünket. Hála a tagság áldozat-
vállalásának, a munkánkról rendben eljutott a részletes be-
számoló az illetékes anyaországi hivatalhoz. Szinte hihe-
tetlen, hogy már ötéves tevékenységünkrõl szólt, szól: öt-
éves a csoport. A jó hír az igényelt támogatás elnyerése és
megérkezése volt, ami lehetõvé teszi a Vajdasági Könyv-
tári Hírlevél hármas számának megjelentetését, szakmai to-
vábbképzések szervezését, szakirodalom beszerzését stb.

Rögtön a gondokkal folytatom, hiszen hosszú távú cé-
lunk és feladatunk, hogy önállóan teremtsük meg mûködé-
sünk anyagi alapját. Ez az egyik legfontosabb stratégiai
feladatunk.

A csoport tagjai az önkéntes olvasóköri munkát ellátó
kollégától a még nemzeti könyvtárosi státust élvezõ könyv-
tárosokig terjedõ tarka palettát képviselik. Közös problé-
mánk, hogy szinte magunkra maradtunk, a rendszerváltás
ellenére önerõbõl kell megteremtenünk a munkánkhoz szük-
séges anyagiakat. Van minisztériumi támogatás könyvado-
mányok formájában, de ezek általában nem felelnek meg
az igényeknek. A jövõben ezt a támogatást szeretnénk
pénzben megkapni, hogy megfelelõen tudjuk az állományt
gyarapítani. A leépülés, az állomány romlása jellemez szinte
minden könyvtárat. Van olyan tagkönyvtárunk, amelyben
csupán egyetlen könyvet vettek! Elõfordul az is, hogy az
illetékesek megtiltják hõtároló kályha bekapcsolását a jég-
hideg olvasóteremben, szerintük ugyanis ez az eredményes
takarékosság!(?) Egyik kolléganõnk igazgatója megtiltotta

az �ilyen-olyan pályázgatást�, szakmai találkozókon való
részvételt és hasonlókat.

A legfontosabb felismerésünk, feladatunk az adott ál-
datlan állapot elviselése, és egyidejûleg felkészülés a re-
mélt fellendülésre, ami az új módszerek, technikák, felsze-
relés stb. ismeretét, kezelési készségét jelenti.

Tudjuk, a határon túli könyvtárosok legnagyobb gondja
a könyvbeszerzés, különösen az anyaországból és más
külföldi országokból. Itt a hivatalos könyvbeszerzésrõl van
szó, amit európai, hivatalos megállapodások szavatolnak,
de a szép elvek a gyakorlatban nem mûködnek. Megegyez-
tünk, hogy a nyilvánosság, a közvélemény elé tárva a prob-
lémát, a megfelelõ társadalmi-politikai-diplomáciai segít-
séget, összefogást mozgósítva akár Brüsszelig is elmegyünk
e kérdés végleges, hivatalos megoldása érdekében. Amíg
ezt nem harcoljuk ki, soha nem tudunk eleget tenni vállalt
feladatunknak, és nem szerzünk érvényt egyéb alanyi joga-
inknak sem!

Megbeszéltük a továbbképzés lehetséges változatait,
melynek célja a pályázatírás, a számítógépes könyvtári
munka, a jó tájékozódási készség elsajátítása az informáci-
ók áradatában, a megszerzett tudás továbbadása és a perma-
nens tanulás lenne. Ehhez nem lesz elég a támogatás, ezért
meg kell kísérelnünk a magánszférát is bekapcsolni az anyagi
támogatást nyújtók sorába.

A fontos kérdések közül kiemelkedõ helyen szerepel a
számunkra optimális számítógépes program kiválasztása,
beszerzése és használata. Tisztában vagyunk a nehézségek-
kel, s ezért nem voltunk vidámak. Az álom � a cél � a
könyvtáros szakma széles körû elismertetése környezetünk-
ben, munkánk fontosságának tudatosítása, egyszóval, hogy
nélkülözhetetlenné tegyük magunkat. Ebbõl következik a
szükségszerû együttmûködés más kulturális és civil szer-
vezetekkel. Hogy miért? Slusszpoénként teszem hozzá: hogy
ne csak két fiúkönyvtárosa legyen a délvidéki magyar könyv-
táros társadalomnak, mert egyikünk sem szeret sakkozni�
Ilyen egyszerû! (Bábi Csaba)
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