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Tervek, elképzelések
Bemutatkozik
a mosonmagyaróvári
Huszár Gál Városi Könyvtár
igazgatója

Magam is elámulok, amikor leírom, hogy 1971-
ben kerültem az akkori járási könyvtárba. Ez
sajnos azt is jelenti, hogy már nem tartozom az
ifjabb generációhoz, ami ambivalens érzésekkel
tölt el. Jó, mert szinte nincs a könyvtárban olyan
terület, ahol ne dolgoztam volna, így nagy a szak-
mai tapasztalatom, és rossz, mert gyorsan múlik
felettem is az idõ.

Az elmúlt évtizedekrõl röviden: Az egysze-
mélyes mosoni fiókkönyvtárban dolgoztam tíz
évig, ez idõ alatt végeztem el a fõiskolát
Szombathelyen könyvtár-magyar szakon. 1984-
ben, amikor átadták az új könyvtárat, boldogan
vállaltam a gyerekkönyvtári teendõket, hiszen
végre csapatban dolgozhattam. Közösségben érez-
tem és érzem magam a legjobban, akkor tudok
igazán teljesíteni.

1990-ben a gyerekkönyvtárat az emeletre köl-
töztettük (anyagi meggondolásból bérbe kellett
adnunk a földszinti helyiséget), így lettem olva-
sószolgálati munkatárs, tájékoztató, majd ugyan-
ennek a csoportnak a vezetõje. Erre az idõszakra
esett, hogy szeretett igazgatóm, Tuba Laci (mel-
lékesen jegyzem meg, hogy miatta lettem könyv-
táros) a megyei könyvtár igazgatói posztjára pá-
lyázott és elment tõlünk.

Új helyzet, új feladat: négy hónapra a könyv-
tár megbízott igazgatója lettem. Nem pályáztam
ekkor az igazgatóságra több okból. Egyrészt, mert
úgy gondoltam, még van idõm erre (talán hiba
volt), másrészt izgatott egy új szakmai feladat,
módszertanos lettem, az ellátórendszer vezetõje
és igazgatóhelyettes.

Nagyon sok és sokféle feladat zúdult rám, de
szívesen csináltam és bírtam is erõvel. Hozzám tar-
toztak a fiókkönyvtárak és az ellátórendszer mû-
ködtetése, amit hat évig egyedül csináltam, mert a
módszertanos kolléganõ gyesen volt. Az olvasószol-

gálat, a feldolgozók felügyelete, a rendezvények
szervezése, lebonyolítása, pályázatok írása és ráadás-
ként én lettem a könyvtár gépkocsivezetõje is. Ti-
zenegy évig, 2003 decemberéig volt ez a felállás.
Azt hiszem, erre szokták mondani, hogy meg lehe-
tett szakítani. Ennek is volt, illetve van elõnye,
aminek most, igazgatóként látom igazán a hasznát.

Nem okoz gondot egyetlen feladat sem: le-
gyen az gazdálkodás, a könyvtár menedzselése,
illetve a könyvtári munka területei. Az elmúlt évek
szakmai tapasztalatai, az idõközben kiépített kap-
csolatok nagyban segítik munkámat.

Könyvtárunk minden területen fejlõdött az
utóbbi években, és kiegyensúlyozott körülmények
között, eredményesen mûködött. Belsõ terei meg-
újultak, megszépültek, új bútorokkal, egyedi
kölcsönzõpultokkal esztétikusabbá, otthonosabbá
váltak annak érdekében, hogy a fizikai környeze-
tünk is jó ízlést és minõséget sugalljon.

Megtörtént az épületben a világítás teljes fel-
újítása, az akadálymentesítés, pályázati pénzbõl a
mosdók felújítása, amelyek így a mozgáskorláto-
zottak számára is használhatóvá váltak. Munkánk
és tevékenységünk eredményeként 2000-ben el-
nyertük Az Év Könyvtára kitüntetõ címet, fenn-
tartónk pedig a Könyvtárpártoló Önkormányzat
kitüntetést. A visszaigazolásokból kitûnik, hogy
a könyvtár mûködését mind a fenntartó, mind a
nagyközönség, vagyis használóink, mind az or-
szágos szakmai szervezetek nagyra értékelték.

1998-ban kiépült a számítógépes hálózatunk,
megvalósult a könyvtári munkafolyamatok gépe-
sítése. Az egész szolgáltatás felgyorsult, kényel-
mesebbé, pontosabbá vált az olvasók számára.
Megnyitottuk az ún. INFO-PONT-ot, amely nagy
népszerûségnek örvend olvasóink körében, itt
mûködik a magazinolvasó, hét gépen internet-
elérés, beszélõ számítógép, olvasói katalógus, art-
videotéka, hangoskönyvek, CD-k kölcsönzése,
fénymásolás és az elõadóterem.

Ez azért is nagy elõrelépés számunkra, mert itt
vehetik igénybe könyvtárunk szolgáltatásait a
fogyatékkal élõk, s az õ segítésüket mindig ki-
emelt feladatként kezeltük és kezeljük. Minden-
nek következtében radikális jellegû változásokat
nem igényelt a helyzet, amikor igazgató lettem.
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Könyvtárunk eredményeit, fejlesztéseit nehéz
lenne túlszárnyalni, hiszen ezek az elmúlt évek-
ben megtörténtek. Egyik fõ feladatunk tehát a
minõségi szolgáltatások fejlesztése oly módon,
hogy tekintettel legyünk a költségvetési realitá-
sokra, a pályázati lehetõségekre, valamint az
emberi erõforrások színvonalára.

Fontosnak tartom, hogy továbbra is ezen az
úton haladjunk, ezért szakmai programom sarok-
pontjai:

1. Az eddig elért eredmények, az elismertség

megõrzése, stabil, kiszámítható szakmai mûködés
biztosításával.

2. Az EU-csatlakozás kapcsán felmerülõ új
követelményeknek való megfelelés és a megnyí-
ló lehetõségek kiaknázása (pályázatok).

3. A munkatársaimmal egyetértésben kidolgo-
zott könyvtári minõségbiztosítási rendszer bevezeté-
se. Ennek érdekében képeztük magunkat kollégá-
immal. Ketten elvégeztük a minõségmenedzsment
tanfolyamot, négyen ilyen irányú tréningen vettek
részt. Célom, hogy könyvtárunk a minõség jegyé-
ben mûködjön és szolgáltasson. Ennek megvalósí-
tásához olyan szolgáltatásszervezésre van szükség,
amely folyamatosan keresi a jobbítás és javítás le-
hetõségeit a lehetõ legköltséghatékonyabban és
minden munkatársat bevonva – a ruhatárostól a
könyvtárosig –, s a könyvtár egészére kiterjeszti a
minõségi tevékenységet. Ez jelenti a teljes körû
minõségi szolgáltatást.

Ennek érdekében elemezni kell az olvasói igé-
nyeket, felméréseket kell készíteni, szolgáltatása-
inkat folyamatosan mérni és értékelni kell, állan-
dóan javítani a munkafolyamatokat, munkatársa-
inkat képezni, továbbképezni.

4. Alapvetõ feladatnak tekintem a használó-
képzést. Ennek segítésére tanfolyamokat szerve-
zünk, ahol megtanulhatják az információszerzés
újabb módszereit (pl. nagyinet tanfolyam). Felté-
teleink adottak hozzá: megbízható számítógépek,
kiépített hálózat, megfelelõ helyiség, képzett sze-
mélyzet.

5. Számítástechnikai és telekommunikációs fej-
lesztések. Célunk: az otthonról is elérhetõ könyvtár
megteremtése, a fiókkönyvtárak számítógépes fej-
lesztése (a mosoni fiókkönyvtárban infopont létre-
hozása), a Huntéka könyvtári integrált rendszer meg-
vásárlása, amellyel az SR-LIB rendszert váltjuk fel,
továbbá dinamikusan fejleszteni számítógépes szol-
gáltatásainkat és megkezdeni a helyismereti gyûjte-
mény digitalizálását.

6. Legyen könyvtárunk az utca egyeteme, az
életen át tartó tanulás színtere, a távtanulás segí-
tõje. Ezzel kapcsolódunk városunk most elkészült
jövõképének koncepciójához, amelyben szerepel
az élethosszig tartó tanulás segítése, amihez a
könyvtárban minden feltétel adott:
• otthonos, kényelmes, kellemes környezet, nyu-
godt hely a tanuláshoz,
• kiváló dokumentumállomány (könyv, folyóirat,
videofilm, CD, CD-ROM, DVD, hangoskönyv),
tankönyvbemutató,
• megfelelõ technikai háttér (számítógépek, nyom-
tatók, internet, fénymásolók stb.),
• kiváló, jól képzett szakembergárda (akik ma-
guk is folyamatosan képezik magukat).

7. Fokozott együttmûködést szeretnénk a töb-
bi közgyûjteménnyel (levéltár, múzeum, iskolák)
kulturális értékeink megõrzése érdekében. Fon-
tos, hogy a könyvtár legyen benne a helyi köz-
életben, legyen jó és élõ kapcsolatunk a civil
szervezetekkel, legyen kapcsolódás a megyei,
hazai és nemzetközi információs hálózatba.

8. Terveim között szerepelt a régi történelmi
Moson vármegye életrajzi lexikonának elkészíté-
se. Ennek megvalósítása máris folyamatban van,
2004-ben az NKA pályázatán nyertünk pénzt a
kézirat nyomdai elõkészítésére. Két könyvtáros,
Tuba László és Kimlei Péter, valamint a Hansági
Múzeum két munkatársa végzi a munkát.

Néhány gondolat vezetõi hozzáállásomról:
Nagyon fontos számomra a jó munkahelyi lég-
kör, az õszinte, kölcsönös bizalom, ez az alapja
az eredményes munkának. Lényeges a folyama-
tos kommunikáció a munkatársaimmal, az állan-
dó kontroll és az értékelés. Számítok szakmailag
kiválóan felkészült kollégáimra, aktív közremû-
ködésükre, hiszen a könyvtár teljesítménye az
egyéni eredményeken, sikereken múlik. Fontos,
hogy mindenki értékes láncszemnek érezze ma-
gát, mert ez nagyon inspiráló. Ennek megterem-
tése (ha valóban ezt akarja az ember és nem csak
szép szólamoknak tekinti) nem kis feladat, ha
viszont sikerül, nagyon pozitív a hozadéka.

Kollégáimnak tudniuk kell, hogy ugyanolyan
keményen dolgozom, mint õk, hogy mindig szá-
míthatnak rám, és nem tekintem magam okosabb-
nak, különbnek és különlegesebbnek attól, hogy
igazgató lettem: csak abban különbözünk, hogy
nagyobb a felelõsségem. Nem igénylem, hogy
mindenben egyetértsenek velem, mert úgy gon-
dolom, ez gátat szab a kollégák önállóságának,
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kreativitásának. Hiszek abban, hogy a nézetek
ütköztetése visz elõbbre bennünket és segít kivá-
lasztani a legjobb megoldást.

Napra késznek kell lennünk az olvasói igé-
nyek ismeretében, folyamatosan követnünk kell a
könyvtári életben bekövetkezõ változásokat
(könyvtári törvény és a követõ jogszabályok, a
könyvtári terület stratégiai céljainak ismerete,
pályázatok, minõségbiztosítás stb.). Ehhez szük-
ség van újító vénára, rugalmasságra, sõt bizonyos
fokú bátorságra és megfelelõ „egyensúlyérzékre”,
ami az újítások mellett a jó hagyományok tovább-
élését is biztosítja. Hiszem és vallom, hogy a
könyvtárosok régi új feladata: az elhivatottság és
a profizmus, „a szív és a tudás” együtt. A könyv-
tárosok új szerepe: legyenek információs bróke-
rek, kommunikációs szakemberek és egyben szo-
ciális gondozók.

S végezetül arról, mit várok el kollégáimtól:
• hogy az olvasóinkat, használóinkat a tõlük tel-
hetõ legjobban kiszolgálják, senki ne távozzon a
könyvtárból elégedetlenül, rossz szájízzel, hiszen
minden értük történik,

• hogy felmérjék a felmerülõ igényeket és jelez-
zék azokat,
• hogy folyamatosan képezzék magukat és a
továbbképzések eredményeit építsék be minden-
napi munkájukba,
• hogy figyeljék az aktuális pályázatokat és min-
denki készítse el a saját területére vonatkozókat,
• hogy legyenek önállóak és kreatívak munká-
jukban, mindenki a maga szakmai területén,
• hogy munkájuk eredményét publikálják a he-
lyi, illetve szakmai sajtóban,
• végezetül: alkossanak jó közösséget, mert csak jó
légkörben lehet jól teljesíteni (vidáman könnyebb).

Kiemelt feladatnak tekintem, hogy könyvtáraink
(a fiókkönyvtárak is) magas színvonalon mûködje-
nek, minõségi szolgáltatásokat nyújtsanak. Fontos-
nak tartom, hogy a könyvtár jól ismert szolgáltatásai
mellett legyen közösségi tér is, ahová jó bejönni, jó
elõadások, kiállítások, irodalmi estek várják a láto-
gatókat. Legyen intellektuális és szociális találkozó-
hely is egyben, vagyis legyen városunk szellemi
mûhelye. Ennyi, amit szeretnék.

Gyurics Zoltánné

3MTM 802 Rádiófrekvenciás Könyvtári Asszisztens

Ez a figyelemre méltó eszköz hatékony és gyors segítséget nyújt számos munkaigényes könyv-
tárosi feladat elvégzésében:

• a polcokon levõ könyvek „leolvasása”,
• polcrendezés,
• keresés,
• selejtezés,
• hiányok kezelése.

A könyvtár jelenleg használt rendszerébõl az egész könyvtári állomány automatiku-
san áttölthetõ a 3M Rádiófrekvenciás Könyvtári Asszisztens rendszerébe.
A Rádiófrekvenciás Könyvtári Asszisztens adatok millióit képes rögzíteni egy hor-
dozható kézi eszközre, mellyel az egész könyvtári állományt hatékonyan lehet el-
lenõrizni.
Könnyû, ergonomikus kiképzés, forgatható antenna biztosítja a
kényelmet, továbbá ez az eszköz megkönnyíti a polcokon tá-

rolt kiadványok elérését, minimálisra csökkentve ezzel a fáradságos fizikai
munkát.
A Rádiófrekvenciás Könyvtári Asszisztens további elõnye, hogy elõsegíti a
katalogizálásból származó hibák felfedezését, amelyek valószínûleg észrevét-
lenek maradnának.
Modern, rádiófrekvenciás technológia.

További információ:

3M Hungária Kft.
1138 Budapest, Váci út 140.
Tel.: (1) 270-7768

Medimat Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 269.
Tel.: (1) 437-0970


