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Kísérlet az iskolák
és a kistelepülések
könyvtári szolgáltatásainak
összehangolására Tapolcán
és környékén

Az ötlet hirtelen ihlet alapján keletkezett. A nem-
zeti Kulturális Alapprogram (NKA) Könyvtári
Kollégiuma 2004 szeptemberében írt ki pályáza-
tot szakmai programokra, továbbképzésekre. Pá-
lyázatunkat – amely kedvezõ elbírálásban része-
sült – a fenti cím alatt nyújtottuk be.

Intézményünk az elmúlt évtizedekben – több
olyan könyvtárral egyetemben, amelyekkel „egy
cipõben járunk” – kereste azt a szervezeti modellt
és nagyságrendet, amelyben a gazdaságosság és
a hatékonyság egyaránt érvényesíthetõ. Ezt a célt
Tapolca a városkörnyéki ellátórendszer kifejlesz-
tésével már megközelítette. A rendszer immár több
évtizedes múltra tekint vissza, és mûködése az
újra felmerülõ problémák ellenére (az utóbbi évek
kivételével) sikeresnek mondható. 1977-ben az
elsõk között, jelentõs központi segítséggel fog-
tunk hozzá a rendszer kiépítéséhez, amely kiter-
jedt a város általános iskoláira és a városkörnyék
településeire. Az ellátórendszer mûködése a felté-
telek jelentõs mértékû romlása mi-
att az 1990-es évek közepétõl be-
szûkült. 1995-ben a központi
könyvtár fenntartója megszüntette
a módszertani munkakört, az egyes
fenntartók által biztosított könyv-
beszerzési keretösszeg pedig
messze nem tartott lépést a köny-
vek árának emelkedésével.

Az elmúlt évek során a közsé-
gek többsége – nyertes pályázatok
útján – számítógépeket helyezett
üzembe és ma már internet-hozzá-
férést biztosít. Az egyes községek-
ben, szerencsés esetben a könyv-
tárral egy épületben, megjelentek a
teleházak, de vagy nem esik egybe

a kölcsönzési idõ a teleház nyitva tartásával, vagy
nincs számítógéphez értõ kolléga.

Az iskolai könyvtárak fejlõdése az intézményi
összevonások következtében szintén sajátságos
képet mutat. 1998-ban az Iskolai könyvtárak

megújuló szerepkörben témában meghirdetett
nyertes pályázat révén együttmûködési szerzõdést
kötöttek a tapolcai városi könyvtárral. A program
teljes megvalósítása azonban anyagiak hiányában
abbamaradt.

Mindezen elõzmények ismeretében vállalkoz-
tunk arra, hogy tanácskozást szervezünk a koráb-
bi ellátórendszeri tagkönyvtáraknak, illetve a je-
lenlegi kistérségi társulás könyvtárosainak és az
érintett fenntartóknak. Úgy éreztük, hogy elõde-
ink áldozatos munkája minket is kötelez. Azt
ugyancsak tudjuk, hogy ha a központi elképzelé-
sek segítségünkre lesznek is, a helyi sajátosságo-
kat csak mi ismerjük, és csak egymást erõsítve
lehet a felmerülõ problémákat megoldani.

Az elõadások történeti áttekintést nyújtva nap-
jainkig követték a könyvtárszakmai történéseket.
Igyekeztünk hangsúlyt helyezni a jelenre, felvá-
zolni, megfogalmazni – a résztvevõkkel együtt,
közösen – a célt, a jövõképet. Meghívott vendé-
geink segítségünkre voltak abban, hogy ez a tö-
rekvésünk megvalósulhasson.

A könyvtárban február három hétfõi napján
tartottuk a tanácskozást. A fõ cél az volt, hogy a
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városban és a környezõ településeken a könyvtá-
rak szolgáltatásait összehangoljuk, bemutassuk
azokat az eszközöket – számítógépes hálózat,
speciális könyvtári szoftverek –, amelyeket a városi
könyvtár használ, amelyek megkönnyítik és ki-
váltják a könyvtári munkafolyamatok – az állo-
mány feltárása, visszakeresése, a tájékoztatás, a
kölcsönzés – jó részét a térség könyvtáraiban is.

Február 7-én a tanácskozás megnyitóját köve-
tõen Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet osztály-
vezetõje elõadásában vázolta a könyvtárak mû-
ködésének körülményeit, a könyvtárellátás pilla-
natnyi, illetve jövõbeni várható helyzetét. Szólt a
települések és az önkormányzatok feladatairól, a
könyvtári munka átalakulásáról, a könyvtárosok
teendõirõl, a könyvtárak jövõjérõl.

A továbbiakban Arató Antal a székesfehérvári
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárból a Fejér
megyei helyzetképet rajzolta fel számadatokkal
alátámasztott elõadásában. Kiss Gábor, a Deák
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója a zalai pél-
dát mutatta be. A tapolcai ellátórendszer múltjára
a báziskönyvtár részérõl Kertész Károly nyugal-
mazott igazgató, a tagkönyvtárak részérõl Maróti

Imréné, a nemesgulácsi község könyvtárosa em-
lékezett, aki elõadását még a könyvtárában mû-
ködõ kézimunkaszakkör munkáinak bemutatásá-
val is színesítette.

Ebéd után, pihenésképpen, Hangodi László

muzeológus vezetésével megtekintettük a múze-
umban az iskolatörténeti kiállítást.

A délután további részében napjaink könyvtá-
ri ellátásáról beszélt a hallgatóságnak Kovács

Emil, a devecseri városi könyvtár nyugalmazott

igazgatója. Szabó Richárd, a nemesgulácsi
eMagyarország pont vezetõje a könyvtár és a
teleház együttmûködésének lehetõségeit ismertette.

A nap az elhangzottakkal kapcsolatos beszél-
getéssel zárult.

A kistérségi tanácskozás következõ napja feb-
ruár 14. volt. Ezen a napon a résztvevõk a könyv-
tár egyes részlegeivel és szolgáltatásaival ismer-
kedhettek meg. A bemutatást a részlegekben
dolgozók végezték.

A következõkben meghívott vendégünk, Thék

György, a könyvtár által használt integrált könyv-
tári rendszer, a TextLib egyik fejlesztõje ismertet-
te a speciális könyvtári szoftver mûködését, vá-
zolta a fejlesztés lehetõségeit és eddigi eredmé-
nyeit, majd válaszolt a feltett kérdésekre.

Ezt egy rövid, bemutatóval egybekötött elõ-
adás követte az Országos Dokumentumellátási
Rendszerrõl és a könyvtárközi kölcsönzésrõl,
amely napjainkban mind nagyobb jelentõségûvé
válik. Fontosságával tisztában kell lennie minden-
kinek, aki a szakmában dolgozik, mivel jelentõ-
sen megnövekedett az igény ezen szolgáltatás
iránt. Intézményünk – mind kölcsönadó, mind kérõ
könyvtári minõségben – már a kezdetektõl részt vesz
a könyvtárközi kölcsönzés folyamatában, amelyet
mindinkább leegyszerûsít és megkönnyít informáci-
ós társadalmunk számtalan modern eszköze.

Nemes Hajnalka, a könyvtár rendszergazdája a
TextLib helyi sajátosságairól, hozzáférhetõségérõl
tartott elõadásában ismertette az integrált könyvtári
rendszer alkalmazását. Beszélt a kezdeti idõszak
nehézségeirõl, a próbálkozásokról, a napi problé-
mákról és a használat sikereirõl is. Az elõadást gya-

korlati bemutató követte. A délután
hátralévõ részében az érdeklõdõk kis-
csoportokban, számítógépek segítsé-
gével ismerkedtek a TextLibbel, az
internet adta lehetõségekkel és az
egyéb szolgáltatásokkal.

A rendezvénysorozat utolsó nap-
ja február 28. volt. Ennek a napnak
a programjai a könyvtárosokról, a
könyvtárosoknak szóltak. Délelõtt a
biblioterápiáról, annak jelentõségérõl,
egyre fontosabb és több területen
betöltött szerepérõl tartott elõadást
Bartos Éva, a Könyvtári Intézet osz-
tályvezetõje. Kiemelte, hogy ebben
a munkában nagy részt vállalhatnak
a könyvtárosok is.
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A folytatásban önismereti és kommunikációs
tréningre került sor Vidra Szabó Ferenc, a Könyv-
tári Intézet munkatársa irányításával. Az idõ rö-
vidsége miatt ebben nem sikerült kellõen elmé-
lyedni, de mindenki ráérzett az ízére, levonta a
következtetéseket, hasznos tanácsokat kapott, rá-
ébredt számára rejtett dolgokra és tanulta azt,
miként élhet, lélegezhet együtt a közösséggel.

A rendezvénysorozat elérte célját. Azok, akik
részt vettek a Városi Könyvtár és Múzeum által
szervezett programokon, könyvtárszakmai szem-
pontból újabb ismeretekkel, információkkal gya-
rapodhattak.

A szakmának széles körben tudatosítania kell,
hogy az informatika, a számítástechnika egyre
inkább teret nyer, és rendszerének kiépülése módot
kínál arra, hogy általa a könyvtárak jobban szol-
gálják azt a célt, amelyért léteznek: az informáci-
óhoz való gyors és pontos hozzáférés elõsegítését
a könyvtári dokumentumok megrendelésével, az
információs adatbázisok elérésének lehetõvé té-
telével, az állomány állapotának naprakész nyilván-
tartásával, a könyvtári szolgáltatások fejlesztésével.

A fenntartók figyelmét fel kell hívni arra, hogy
a törvénybõl adódó kötelezettségeiket megfele-
lõbben tudják teljesíteni, ha teret engednek a szak-
mának a megoldási módozatok kidolgozásában
és alkalmazásában.

Mindhárom nap jól szolgálta a célt: betekin-
tést nyertünk egymás munkájába, gondjaiba és
örömeibe, megláttuk a problémákat és gondol-
kodni kezdtünk azon, hogy a közös jövõ építé-
se során milyen módon vehetnénk kézzelfog-
ható hasznát annak, amit ez alatt a három nap
alatt hallottunk.

Ami leginkább bizonyítja, hogy a tanácskozás
eredményes volt: február harmadik hetében a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társu-
lás több könyvtári és közmûvelõdési szakember
felkérésével bizottságot hozott létre, amelynek
feladata a közmûvelõdési és könyvtári feladatok
közös ellátásának összehangolása, az elnökség
számára ajánlások megfogalmazása.

Bízunk abban, hogy megfelelõ állami garan-
ciavállalás, fenntartói támogatás és szakmai hoz-
záállás mellett a környezõ kistelepülések könyv-
tári ellátásában rövidesen kedvezõ változás kö-
vetkezik be.

Nagy Eörsné – Mózes Magdolna

a tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum
munkatársai

A BME OMIKK
Tudománytörténeti
Mûhely CD-ROM-
kiadásának jubileuma

A BME OMIKK Tudománytörténeti Mûhely
mûködésének elsõ öt évében multimédia CD-
ROM kiadványokat adott ki a magyar tudomány
és technika kiváló alkotói közül Gábor Dénes,

Millner Tivadar, Csonka János, Bay Zoltán, Imre

Lajos és Wigner Jenõ életmûvérõl. E jubileum
alkalmából a Mûegyetemi Napok 2005. évi ren-
dezvénysorozatának keretében ünnepélyes sajtó-
tájékoztatón köszöntötték azokat a cégeket és
intézményeket, amelyek kiemelkedõ támogatásuk-
kal nagyban segítették e kiadványok létrehozását.
A rendezvényre március 1-jén a BME Oktatói
Klubjában került sor.

Stubnya György sorozatszerkesztõ idézte fel a
nyolc évvel ezelõtt kezdett tudománytörténeti mû-
helymunka és gyûjtés állomásait. A kezdetben
lexikális sajátosságú CD-k fokozatosan gazdagod-
tak az idõközben kiteljesedett multimédia-elemek-
kel, hanggal, mozgóképpel. Az eddig megjelent 11
CD-n összesen mintegy 8 gigabájtnyi tudománytör-
téneti anyagot halmoztak fel. Az elsõ hármat még
nem terjesztette az intézet, a negyedikkel indult az
immár „A magyar tudomány és technika nagyjai”
sorozat tagjaként összeállított és forgalmazott CD-k
sora, amelynek idén megjelenõ tizenegyedik tagja
élõ személy munkásságát dolgozza fel: Pavlics Fe-

rencét, aki a Hold-autó és Mars-jármû tervezésével
vált világszerte ismertté.

Árkos Iván szerkesztõ bemutatta „A magyar
tudomány és technika nagyjai” címû sorozat leg-
újabb tagját: a Bláthy Ottó Titusz–Déri Miksa–

Zipernowsky Károly triászról összeállított CD-
ROM-ot. A helyszínen az Országos Mûszaki Mú-
zeum és a Magyar Elektrotechnikai Múzeum
kamarakiállítással emlékezett meg a transzformá-
tor feltalálásának 120. évfordulójáról. (f.l.)

A képeken: A BME OMIKK 11 darabból álló CD-ROM-
sorozata s egy õstrafó.

Alatta: az ünnepélyes sajtótájékoztató elnöksége:
Viszocsekné Péteri Éva osztályvezetõ,

dr. Zrínyi Miklós rektorhelyettes, Fonyó Istvánné
fõigazgató, dr. Benedek András közigazgatási államtitkár

(NKÖM), Stubnya György sorozatszerkesztõ.
Lent: Dr. Zrinyi Miklós rektorhelyettes oklevelet ad át a

Magyar Rádió képviselõjének


