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1 Bartos Éva: A központi segítségnyújtás lehetõségei a
kistérségi együttmûködésben. In: Könyvtári Levelezõ/lap,
2006. 4. sz. 5. p.

Kistérségi tanácskozás
Miskolcon
Többcélú kistérségi társulások a települési ellá-
tásban címmel 2006. április 4-én és 5-én szak-
mai tanácskozást szervezett a miskolci II. Rákó-
czi Ferenc Megyei Könyvtár. A két nap témája
a kistérségi könyvtári ellátás hátterének megvi-
lágítása, a Borsod megyei bibliobuszos és moz-
gókönyvtári ellátás gyakorlati tapasztalatainak
megismerése volt. A regionális fórumra Borsod-
Abaúj-Zemplén megyébõl a többcélú kistérségi
társulások vezetõit, megyei és települési ön-
kormányzatok döntéshozóit, és nem utolsó sor-
ban az aprófalvak könyvtári ellátásával foglal-
kozó könyvtárosait hívtunk meg. A kétnapos
tanácskozáson a megyei, valamint a hevesi és a
szabolcsi kollégák mellett a határon túli magyar
könyvtárosok is részt vettek.

A 2004. évi CVII. törvény, majd az ezt köve-
tõ 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet értelmében
a folyamatosan megalakuló többcélú kistérségi
társulások vállalhatták a mozgókönyvtári ellátás
feladatát is. A könyvtári ellátás új formáinak,
szervezeti kereteinek kialakításához megszület-
tek a jogi lehetõségek, s a kistérségi társulások
közös feladatellátását ösztönzõ rendeletekkel a
feladatellátáshoz szükséges források is biztosí-
tottnak tûnnek. A települési könyvtári ellátás
területén rendkívül jelentõsnek számító források
megjelenése ellenére a változások nehezen,
mondhatjuk óvatosan indultak/indulnak el egy
korszerûbb szolgáltatás megvalósulásának irányá-
ba. A témával kapcsolatos március végi gyulai
konferencián Bartos Éva a könyvtárosok szem-
léletváltozásának igényét is szorgalmazta: „Ta-
nulási folyamat részesei vagyunk, szükséges a
problémalátás és az új szempontú megközelítés
képessége, hogy megújulni is képesek legyünk.
Most együtt él a megszokott, begyakorolt régi
forma és a kialakulóban lévõ új. Ne csodálkoz-
zunk, ha azt vesszük észre magunkon, hogy re-
agálásaink bizonytalanok, ha nem ismerjük fel
ennek okát és nem hangoljuk át gondolkodás-
módunkat, szemléletünket.”1

Tanácskozásunk elõzetes programjának kiala-
kításakor meggyõzõdésünkké vált, hogy a meg-
oldás kulcsát csak a tapasztalatok kicserélésével,
majd összegzésével találhatjuk meg. A konfe-
rencia szervezése során reméltük, hogy a téma
idõszerûsége nagy érdeklõdést vált majd ki a
döntéshozók körében is. A valóság azonban rá-
cáfolt bizakodásunkra. A regisztrált jelentkezõk
között csak azon települések döntéshozóit fedez-
tük fel, ahol már beindult a mozgókönyvtári el-
látás, illetve folyamatban van annak vállalása. A
gyakorlati elõadásokat megelõzõen fontosnak
tartottuk, hogy a meghívottak általános tájékoz-
tatást kapjanak az Európai Unió térségünket érin-
tõ pályázatairól, megismerkedjenek az Észak-
magyarországi Régió fejlesztési programjával is.

Az elsõ elõadást Török Zoltán, az Észak-
magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
programigazgatója tartotta. Bevezetõ elõadásá-
ban elmondta, hogy az élhetõ környezet és élet-
minõség biztosításához szükséges forrásokhoz a
jövõben csak a térségi együttmûködés szorgal-
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mazásával és annak elõtérbe helyezésével, majd
az EU által kiírt pályázatok maximális kihaszná-
lásával juthatunk.

Ezt követõen A többcélú kistérségi társulások
mûködésének tapasztalatai, a továbbfejlesztés
irányai címmel Kópiás Bence, a Belügyminisz-
térium fõtanácsosa összefoglalta a többcélú kis-
térségi társulások megalakításának elõnyeit, hát-
rányait és az ebbõl levonható tanulságokat. Pre-
zentációjában az utolsó, 2005. novemberi adat
szerint az országban 158 többcélú kistérségi és 7
területfejlesztési társulás alakult, melyek elsõd-
legesen a finanszírozási feltételként szereplõ fel-
adatok ellátását vállalták. A 2005. március 15-
éig pályázatot benyújtó többcélú társulások kö-
zül 108 átlagosan 83 millió forint normatív
mûködési támogatást kapott. Feladatbõvítést
2005-ben 46 társulás vállalt a 108-ból, és továb-
bi 39 kistérségben újonnan alakult többcélú kis-
térségi társulás. Az idei évre a többcélú kistérsé-
gi társulások normatív támogatására 15,4 milli-
árd forint áll rendelkezésre. A területfejlesztési
szempontból leghátrányosabb 48 kistérség fel-
zárkóztatására további 10 milliárd forintot bizto-
sít a Belügyminisztérium.

Itt fontos megjegyezni, hogy az elmúlt három
évben Borsod-Abaúj-Zemplén megye azon több-
célú kistérségi társulásai, amelyek a mozgó-
könyvtári feladatokat is vállalták – nyolc kistér-
ségben – több mint 283 millió forint forráshoz
jutottak.

A konferencia következõ elõadását Turóczi
Bertalan kistérségi jegyzõi referens, a Miskolci
Kistérség Többcélú Társulás munkatársa tartot-
ta. A kistérségi társulások szerepe a közszolgál-
tatások biztosításában címû elõadásában az 1990-
es években újjáalakult közigazgatási rendszer
jellemzõirõl, ellentmondásairól szólt részletesen.
A közigazgatásban megjelenõ korszerûsítési
igény okai között nem csupán az Európai Uniót
említette, hanem azt is, hogy ez a rendszer las-
san finanszírozhatatlanná válik. A települések
jelentõs részében ellátatlan feladatok halmozód-
tak fel. Szólt a korábban 1586 helyi tanácsot
felváltó, jelenleg a települési szintre koncentráló
3092 önkormányzatot magában foglaló önkor-
mányzati rendszer gondjairól is, a többcélú kis-
térségi társulások megalakulásainak körülménye-
irõl. A jogi keretek mellett a természetesen je-
lentkezõ gazdasági kényszer hatással volt az
önkormányzatok közötti együttmûködés haté-

konyságára. Arról is szólt, hogy miért nem ala-
kult ki a nagyobb és a kisebb lélekszámú telepü-
lési önkormányzatok között a szükséges munka-
megosztás. Az ellentmondások között említette
például azt a tényt is, hogy az egyre nagyobb
számban városi címet kapott települések jelen-
tõs része nem tudott kezdeményezõ erõvé válni,
mert anyagi erõforrásait saját fejlesztésére kel-
lett fordítania. Bemutatta az új típusú együttmû-
ködési forma kialakításában jelentõs szerepet
vállaló, a Belügyminisztérium IDEA tanácsadó
testületén belül kialakított munkacsoportot is. Az
elõadó említette, hogy a jogalkotók elõször kö-
telezõ társulási formában gondolkodtak, de a
kétharmados többséget igénylõ alkotmánymódo-
sítás és az önkormányzati törvény módosítása
körüli nehézségek miatt ösztönzõ rendszerrel
próbálják elérni a kistérségi társulások megala-
kulását.

A társulásoknál az együttmûködés kötelezõ
területei között az oktatás-nevelés, a szociális
feladatok, az egészségügyi feladatellátás, a terü-
letfejlesztés és a belsõ ellenõrzés szerepeltek, a
szintén normatív támogatásban részesíthetõ, vál-
lalt feladatok csoportjában pedig a mozgókönyv-
tári szolgáltatatás is. A társulási hajlamot legin-
kább visszafogó tényezõk közé sorolta, hogy a
települési önkormányzatok féltik önállóságukat.
A forrásrendszer bizonytalan volta mellé társul
még a különbözõ támogatások elvi elvesztésétõl
való félelem. Ugyanakkor egy felelõsségteljes
munkát végzõ önkormányzat nem mondhat le a
társulások nyújtotta, magasabb színvonalon tör-
ténõ feladatellátásról, a többletforrások bevoná-
sának lehetõségérõl, valamint az eddig ellátatlan
feladatok megoldásának esélyérõl. A kistérségi
szint nem szûkíti, hanem bõvíti a lehetõségeket.

Az elõadás záró gondolatában megjegyezte,
hogy a többcélú társulás akkor lesz életképes, ha
legalább kistérségi szinten alkalmas lesz felszá-
molni azt a gyakorlatot, hogy ahány település,
annyiféle színvonal. A cél a közel azonos élet-
helyzet, közel azonos esély a közigazgatási terü-
let minden állampolgára számára.

A konferencia második részében, a rendkívül
informatív elméleti elõadások ellenpólusaként, az
elõadók a mozgókönyvtári ellátás Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei gyakorlati tapasztalatairól szól-
tak. A délutáni elsõ elõadást az Encsi Többcélú
Kistérségi Társulás mozgókönyvtári munkáját
bemutató Kércsi Tibor tartotta. A Városi Mûve-
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lõdési Központ és Könyvtár igazgatója „képes
riportban” számolt be az encsi kistérségben 2006.
január 22-én, a magyar kultúra napján elindított
bibliobuszos könyvtári szolgáltatásról. A körül-
belül kétezer dokumentum szállítására képes,
könyvtári célra átalakított, Volkswagen típusú
biblio-mikrobusz üzemeltetõje az Encsi Városi
Mûvelõdési Központ és Könyvtár.

A helyi igényekhez alkalmazkodva a jármûvön
a könyvek mellett – térítés ellenében – DVD-k és
videokazetták is kölcsönözhetõk. A jármû he-
tente jár, összesen 16 települést lát el, és min-
denhol körülbelül fél órát tölt. Kércsi Tibor
említést tett a mozgókönyvtári ellátás másik for-
májáról, a letéti rendszerû könyvtári ellátásról.
Az Encsi Kistérségi Társulás azon településein,
ahol van könyvtári szolgáltatás fogadására al-
kalmas hely vagy már korábban is mûködött
könyvtár, a városi könyvtár munkatársai – szin-
tén a helyi igények figyelembe vételével – új
gyûjtemény kialakításába kezdtek. A mozgó-
könyvtári célra fordítható jelentõs összegbõl fi-
atal, diplomás munkatársakat alkalmaztak. Az
encsi városi könyvtár könyvtárosainak irányítá-
sával elõször állományellenõrzést végeztek, majd
új polcok és egyéb könyvtári bútorok vásárlásá-
val igényes közösségi színteret alakítottak ki. A
mozgókönyvtári ellátással foglalkozó szakmai
tanácskozásokon ezek az elért eredmények
talán nem számíthatnának különleges tettnek.
Kércsi Tibor a projekt eredményeként elmond-
ta, hogy míg 2004-ben az encsi kistérség 34
községének 59%-ában nem volt könyvtári el-
látás, 2006-ra csupán 9%-ról – három telepü-

lésrõl – mondható el ugyanez. Elérendõ cél-
ként megfogalmazta, hogy egyetlen olyan te-
lepülés se legyen, ahol nem lehet hozzáférni
helyben könyvtári szolgáltatásokhoz. A könyv-
tárbusz beindításán túl a kistérségi együttmû-
ködés tíz, nyilvános könyvtári jegyzéken nem
szereplõ könyvtári szolgáltatóhely mozgó-
könyvtári ellátását, szakmai gondozását is

magára vállalta.
A szendrõi Városi Könyvtár ál-

tal mûködtetett bibliobuszos könyv-
tári ellátásról az intézmény vezetõ-
je, Liptákné Spisák Beáta számolt
be. Az ötletes grafikával ellátott
mikrobusz több mint egy éve –
2005. január 1-jétõl – járja az uta-
kat, már messzirõl felhívja magára
a figyelmet. A Bódva völgyében 26
településen nyújt könyvtári szolgál-
tatásokat. Az Edelényi Többcélú
Kistérségi Társulás és Szendrõ Vá-
ros Önkormányzata között létrejött
megállapodás alapján a kisbusz üze-
meltetését a Szendrõi Közmûvelõ-
dési Központ és Könyvtár végzi.

A kisbusz kéthetente keresi fel a kistelepülé-
seket, és a „fedélzetén” körülbelül ezer doku-
mentummal – többnyire könyvekkel – szolgálja
a lakosságot. A szolgáltatás háttérmunkájáról is
szólt az elõadó. A könyvtárbusz a hét négy nap-
ján közlekedik, az ötödik napon a telephelyen
karbantartás, állománycsere zajlik. A települése-
ken egy-egy órát tartózkodik.

Tekintve, hogy a kistérség elöregedõ falvai-
ban sok a nyugdíjas és e mellett magas a mun-
kanélküliek aránya, nem jelent problémát, hogy
a bibliobusz kizárólag munkaidõben jár.

A Földgömb címû folyóirat március-áprilisi
számában jelent meg a Betûbe szedett látkép a
Gömör-Tornai-karszt magyarországi falvairól
címmel Tamáska Máté szociológus írása. Tanul-
mányában a szendrõi bibliobusz létérõl, jelentõ-
ségérõl tesz említést. „Leginkább a kötelezõ ol-
vasmányokat kölcsönzik. Divatosak még a nõi
magazinok, fõleg amelyekben receptek is van-
nak. De ma éppen Márait viszünk egy öreg bá-
csinak, akit a Felvidékrõl telepítettek ki – mond-
ja a könyvtáros, még néhány Egri csillagok kö-
tetet helyez el a kisbusz hátsó felében kialakított
polcokon, majd volánhoz ül és elindulunk a szer-
dai útvonalon: Meszes, Rakacaszend, Viszló,
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2 Tamáska Máté: Betûbe szedett látkép a Gömör-Tornai-
karszt magyarországi falvairól. In: A Földgömb, 2006. 2.
sz. 51. p.

Debréte, Tornaszentjakab, Komjáti, végül vissza
a fõúton a térségi központnak számító ötezres
kisvárosba, Szendrõre. A nagyobb helyeken két
megálló is van, de ez a ritkább…”2

A világszép falvacskák, majd A szegénység
rabjai, a Halódó falvak, A kilátástalanság agresszi-
vitása, az Idõutazás a múltba, A megújulás remé-
nye címû fejezet nemcsak a tájra és az itt élõ
emberek életére hívja fel a figyelmet,
hanem a szendrõi könyvtárosok elis-
merést kiváltó munkájára is.

A kis kitérõ után térjünk vissza a
konferencia következõ elõadásához,
melyet Bánfalvi Lászlóné, az ózdi
Városi Könyvtár vezetõje tartott. Az
Ózdi Többcélú Kistérségi Társulás
mozgókönyvtári ellátásáról szólva
elmondta, hogy a kistérség terüle-
tén 29 települési könyvtár mûködik,
melybõl 3 városi, 5 önálló és 21
szolgáltatási szerzõdéssel rendelke-
zik. A települések száma is 29, ezért
a három éve – 2004-tõl – mûködõ
könyvtári szolgáltatási rendszerrel az
ózdi kistérségben a könyvtári ellá-
tás száz százalékosnak mondható. A 21 szolgál-
tató helyen a mozgókönyvtári ellátás letéti rend-
szerét alkalmazzák. A kiszállított dokumentumok
mellett a kulturált környezet kialakítására is tö-
rekedtek. Bútorokkal, polcokkal és számítástech-
nikai eszközökkel szerelték fel a szolgáltató-
helyeket. Minden könyvtári szolgáltatást meg-
rendelõ településre vásároltak folyóiratokat is,
nemcsak könyveket. A hagyományos könyvtári
szolgáltatások mellett egyéb szolgáltatásokat is
felajánlottak. Így a helyi igények figyelembe
vételével több rendezvényt is kiközvetítettek. Az
igazgatónõ az általa felsorolt eredményeket ké-
pekkel illusztrálta. A jelenlegi ellátási rendszer,
mint mondta, 2006 végéig mûködik. A jövõre
vonatkozó terveikrõl közölte, hogy a három vá-
rosi könyvtárral – Ózd, Putnok és Borsodnádasd
– egy közös kistérségi lelõhelyadatbázist hoznak
létre, amely a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv-
tár Corvina rendszeréhez kapcsolódik majd.

Ezek a városok 2005-tõl a megyei könyvtár
integrált könyvtári rendszeréhez csatlakoztak.

A beszámolót követõ kerekasztal-beszélgetést
Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet munkatársa
vezette. A beszélgetésben Kenyéri Katalin fõta-
nácsos a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma képviseletében, valamint Venyigéné Mak-
rányi Margit, a megyei könyvtár igazgatója vett

részt. A hozzászóló kollégák segítséget kértek a
többcélú kistérségi társulásokkal való megálla-
podások elkészítéséhez. A kérdezõk egy
iratmintatár összeállítására gondoltak. Kenyéri
Katalin és Fehér Miklós is ígéretet tett ennek
elkészítésére. További gyakorlati kérdések is el-
hangzottak, mint például az, hogy a kistérségi
ellátásba bevont dokumentumok kinek a nyil-
vántartásába kerülnek, milyen bélyegzõvel kell
ellátni õket, a kistérségivel vagy a szolgáltató
könyvtáréval stb. A válaszolók részérõl egyér-
telmû volt, hogy a szolgáltató könyvtár nyilván-
tartásában kell szerepelnie, de jelölni kell, hogy
mozgó könyvtári állományhoz tartozik.

A konferencia másnapján az Encsi Többcélú
Kistérségi társuláshoz tartozó településekre in-
dultunk.

A tapasztalatcsere elsõ állomása Szászfa volt,
ahol az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
bibliobuszának szolgáltatásait tekinthettük meg,
majd a krasznokvajdai Községi Könyvtárba szer-
vezett találkozóra siettünk. A médiában a tele-
pülésrõl többször negatív szenzációként elhang-
zott híreket nem követték az igazán nagy nyilvá-
nosságot is megérdemlõ események. Például
ilyen lehetett volna a település könyvtárának be-
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mutatása is, amelyet nem kis nehézség árán si-
került átadniuk a könyvtárhasználók számára.
Ebben úttörõ szerepet vállalt a könyvtáros,
Mitróné Kádár Éva, aki a településen és vonzás-
körzetében élõ lakosság könyvtári ellátásáért évek
óta példaértékû szakmai tevékenységet végez. A
könyvtárról, hivatásáról, gondjairól beszélt a je-
len lévõ kollégáknak: „29 éve vagyok könyvtá-
ros, 19 éve dolgozom községi könyvtárban.
Krasznokvajdán 1995-tõl teljesítek szolgálatot.
Fõállású könyvtáros vagyok, a munkámat egy
hatórás technikai dolgozó segíti. Az intézmény
fenntartója az 560 lakosú Krasznokvajda község
önkormányzata, de 1998 óta további hat közeli,
még kisebb település is hozzájárul a költségek-
hez a közmûvelõdési normatívájának átadásával
(Büttös, Kány, Perecse, Szászfa, Pamlény,
Keresztéte). Az intézmény részben önállóan gaz-
dálkodó. A könyvtár által használt helyiségek
alapterülete 120 négyzetméter. A hét öt napján
tartunk nyitva (9 és 17 óra között), szeptember-

tõl júniusig minden szombaton
délelõtt is várjuk a látogatókat (9-
tõl 12-ig). Dokumentumbeszerzési
keretünk az utóbbi években 250
ezer forint körül volt, amit a mi-
nisztériumi érdekeltségnövelõ tá-
mogatással egészítettünk ki (éven-
te 80–100 ezer Ft). 2003-tól isko-
lai könyvtári feladatokat is ellá-
tunk a hét település által fenntar-
tott, helyben mûködõ általános
iskola és óvoda vonatkozásában.
Olvasóink száma évente 150–200
fõ. Könyvtárunk az elsõk között
került fel a nyilvános könyvtárak
jegyzékére. Közel kilencezer do-
kumentummal rendelkezünk, me-

lyek értéke megközelítõleg hárommillió forint.
Újabban ez a gyûjtemény a megyei könyvtár által
biztosított letéti állománnyal egészül ki. A teljes
dokumentumállomány (1998-tól) számítógépen
is fel van dolgozva, amit saját magam végeztem.
Négy korszerû számítógép áll a látogatók ren-
delkezésére. Interneteléréssel 1999-tõl rendelke-
zünk, a településen elsõként. 1998 óta közösségi
irodaként is szolgál a könyvtár: lehetõséget biz-
tosítunk fénymásolásra, fax küldésére, fogadásá-
ra, számítógép használatára, szövegszerkesztés-
re, internetezésre. Három éven át a még egyetlen
számítógépünkön készítettük helyi újságunk, a
Vajdi Csevegõ számait. Helyismereti gyûjtemé-
nyünket igyekszünk sokrétûen gazdagítani. A fel-
sõoktatásban tanulók körében népszerûvé vált a
könyvtárközi kölcsönzés. Részt vettünk A nagy
könyv programban. Eddigi eredményeinkhez nagy-
ban hozzájárult, hogy minden pályázati lehetõsé-
get igyekeztünk megragadni: 1997-ben elnyertük a
Könyvtárpártoló Önkormányzat címet (1 millió Ft),
1998-ban a könyvtár biztonságtechnikai felszerelé-
sére (160 ezr Ft), 1998-ban könyvtári bútorokra
(250 ezer Ft), 2003-ban az IHM-ITP 3/K Esély a
felzárkózásra kiírásán (három számítógép könyv-
tári közösségi használatra – 1.100 ezer Ft), 2003-
ban a Korszerû könyvtárakkal az Európai Unióba
pályázaton (a könyvtár épületének felújítására – 12
millió Ft) kaptunk támogatást. Sajátos helyzetben
van könyvtárunk több szempontból is, s ez megne-
hezíti a munkát. Iskolánkba és óvodánkba a gyere-
kek hét településrõl járnak (autóbusszal), mondhat-
ni kaputól kapuig. Az iskola elég messze van a
könyvtártól, és az iskolások majd mindegyike nap-
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közis. (Nehézkes a gyerekek könyv-
tárba járása, így a könyvtárnak kelle-
ne hozzájuk mennie, az iskolában vi-
szont nem nagyon van alkalmas he-
lyiség.) Ezért feljárok az iskolába köl-
csönözni a tanítás és a napközis tanu-
lóidõ közötti órákban, hetente két-há-
rom alkalommal, a kölcsönzendõ
könyveket is magammal szállítva. Má-
sik nagy gondom a könyvtár állami
finanszírozása. Nagyon méltánytalan-
nak tartom, hogy azok a községi
könyvtárak, amelyek éveken át nagy
nehézségekkel küszködve igyekeztek
felkapaszkodni a nyilvános könyvtá-
rak jegyzékére, most csekély lehetõsé-
gekhez juthatnak. A szolgáltatást meg-
rendelõ települések támogatása mellett méltányos-
nak tartanám, ha az önálló könyvtárak például több
pályázati lehetõséget, költségvetésben rögzített
garanciákat, az érdekeltségnövelõ támogatás ér-
tékálló összegét kaphatnák.”

Krasznokvajdai kolléganõnk elgondolkodtató,
bizonyára vitára sarkalló beszámolóját követõen
kedves vendéglátásban volt részünk.

A szervezett program legnagyobb ellensége
mindig az idõ, amely nem kímélt meg bennün-
ket sem a rohanástól. A szalonnai református
templom ódon falai közül áradó nyugalom jól
esett mindannyiunknak.

Utunk utolsó állomása Szendrõ volt. A Köz-
mûvelõdési Központ és Könyvtár munkatársai
már várták a kollégákat. Szíves invitálásukra
megnéztük a Kékfestõház Múzeumot, a Csáky-
kastélyban mûködõ városi könyvtári és iskola-
történeti kiállítást is. Ezt követõen a kastély
udvarán mindenki a valóságban is láthatta az
Edelényi Többcélú Kistérségi Társulás biblio-
buszát. A tapasztalatcserén szerzett benyomása-
iról Gosztonyi Enikõ, a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár munkatársa
gondolatait idézem, melyekbõl megismerhetjük
az út során szerzett élményeit, benyomásait:
„Számtalan országos és regionális konferencián
hallottam már a bibliobuszos ellátás elméletérõl
és egyre több hazai gyakorlati tapasztalatáról.
Bevallom, kissé szkeptikusan fogadtam a beszá-
molókat arról, hogy mennyire nagy népszerû-
ségnek örvend ez az ellátási forma egy-egy kis-
térség településein, számomra tündérmesének
tûnt, hogy viszonylag rövid idõ alatt sikerült

elfogadtatni, megszerettetni a kistelepülésen élõk-
kel. Ám a szakmai tapasztalatcsere során – több
érdekes program mellett – lehetõségem nyílt saját
szememmel meggyõzõdni arról, hogy igenis van
létjogosultsága ennek az ellátási formának. Jó
volt látni az encsi kistérséghez tartozó, Isten háta
mögötti kistelepülésen, a nagyjából kétszáz la-
kosú Szászfa kisközségben, hogy a mozgóposta,
mozgóboltok, jégkrémes autók után egy könyv-
tárbusz megjelenése is megmozgatja az ott élõ
embereket, felkelti érdeklõdésüket, hétrõl-hétre
várják, s aktívan használják is. Mindez azért volt
hasznos számomra, mert a munkám során szer-
zett negatív tapasztalatok, visszautasítások, fa-
lakba való ütközések leküzdéséhez rengeteg erõt
adott, bizakodással töltött el a jövõre nézve. Igen,
így is lehet csinálni! Mindehhez csak gratulálni
tudok!”

A tapasztalatcserén nélkülözhetetlen segítõnk
Laki Lukács László, az edelényi Városi Könyv-
tár elõzõ igazgatója volt. Vezetésével a csodála-
tos csereháti táj kultúrtörténeti emlékeirõl szóló
ismereteinket újra feleleveníthettük. Tartalmas
napot magunk mögött tudva, jó érzéssel indul-
tunk vissza Miskolcra.

A munkámhoz nyújtott önzetlen segítségért
köszönettel tartozom Gosztonyi Enikõnek, a
nyiregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár, valamint Mitróné Kádár Évának, a
krasznokvajdai Községi Könyvtár munkatársának.

A programot a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Könyvtári Szakmai Kollégiuma, valamint a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete támogatta.

Gulyás Lászlóné


