
24  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. szeptember

Könyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárra

Gondolatok az új
városi könyvtárról

1986 jeles dátum városunk történetében, a vá-
rossá válás idõpontja. Fontos könyvtárunk életé-
ben is, a városi könyvtárrá válás ideje. Az akko-
ri mûvelõdési ház emeleti termébõl ebben az
évben költöztünk a Kossuth utcai önálló épület-
be, a volt Ifjúsági Házba. Mérföldkõ, minõségi
változás volt ez. A korábbi egyetlen helyiség
után egy kétszintes otthont kapott az állomány.
A földszinten helyeztük el a felnõtt- és
a gyermekrészleget, az emeleten a ké-
zikönyveket, a zenei részleget és a hely-
ismereti gyûjteményt. Óriási elõrelépés
ez szakmai szempontból, önálló intéz-
mény, önálló szakembergárdával.

Differenciált állományelrendezés, a
nem könyvjellegû dokumentumok
gyûjtésének megkezdése (videokazet-
ta, hangkazetta, hanglemez stb.). Új
szolgáltatások beindítása: folyóirat-köl-
csönzés, fénymásolás, fax stb. Megtör-
tént a könyvtár cédulakatalógus-rend-
szerének kiépítése, amely a gyors és szak-
szerû tájékoztatás alapja. Méltán lehet-
tünk elégedettek és büszkék
könyvtárunkra. Megyei vi-
szonylatban az elsõk közé
küzdöttük fel magunkat a tár-
gyi és szakmai feltételek
szempontjából egyaránt.

A különbözõ rendezvé-
nyek (kiállítások, író-olvasó
találkozók) a lakosság egyre
szélesebb rétegeit csalogat-
ták a könyvtárba.

A gazdasági és a társadal-
mi változások idõközben
alakították, formálták könyv-
tárunkat. 1995-ben gazdasá-
gi nehézségek miatt össze-
vonták a Városi Mûvelõdési
Központot, a Városi Sport-
csarnokot, az Ifjúsági Tábort

és a Városi Könyvtárt, Városi Szabadidõ Köz-
pont lett az új intézmény neve. Késõbb az ifjú-
sági tábor önálló útra lépett, a közös név ettõl
kezdve Közmûvelõdési – Sportközpont és
Könyvtár.

2005 januárjától, a sportcsarnok kiválásától
Mûvelõdési Központ és Könyvtár az elnevezé-
sünk a cikk írásának idõpontjában is.

A gazdaság mélyrepülése miatti racionalizá-
lási szándék hatása nemcsak a név változásában
és a gazdasági önállóság elvesztésében jelentke-
zett. Bevétel teljesítésére kötelezett intézmény
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lett a könyvtár. Idõközben beíratkozási díjat
kellett megállapítanunk, és az alapszolgálta-
táson (kölcsönzés, helyben olvasás) túli szol-
gáltatásaink fizetõssé váltak (folyóirat köl-
csönzése, kézikönyvek kölcsönzése, iroda-
lomkutatás, bibliográfia készítése stb.). A
körültekintõ, óvatos és ésszerû állománygya-
rapítás, valamint a pályázati lehetõségek ki-
aknázása egyre inkább fontossá vált.

Újabb minõségi változás a könyvtár
életében a számítógép és az internet térhó-
dítása. Az elsõ számítógépet 1997-ben aján-
dékba kaptuk a Móricz Zsigmond Megyei

és Városi Könyvtártól. Ezen a
gépen kezdtük el az akkor
még DOS-alapú adatbázis épí-
tését.

2001 tavaszától van inter-
netszolgáltatásunk, az elsõ,
már az olvasóknak szánt
gépeket sikeres pályázatok
útján nyertük. Belsõ számí-
tógépes hálózatunk kiépíté-
se és a gépek számának nö-
vekedése szükségessé tette
fõállású rendszergazda, in-
formatikus alkalmazását az
intézményben.

Nyilvános könyvtárként
felhasználói vagyunk az Or-
szágos Dokumentumellátási
Rendszernek (ODR). Be-
íratkozott olvasóink számá-
ra internetes lekéréssel bár-
mely, a rendszerben meglé-
võ könyvet biztosítani tud-
juk. A Könyvtárellátótól vá-
sárolt könyvek megrendelé-
se is interneten történik.

Idõközben az egykor mo-
dernnek számító könyvtár-
épületet kinõttük, és aktuá-
lissá vált új otthon keresése.
2005 õszén kezdõdött a Mû-
velõdési Központ rekonst-
rukciója és bõvítése. Ekkor
vált kézzelfogható valóság-
gá, hogy a könyvtár vissza-
költözik oda, ahonnan 1986-
ban elindult. Gyakorlatilag
már a tervezés szakaszától
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kezdve figyelemmel kísértük az épít-
kezést. Rostás László Ybl-díjas terve-
zõvel egyeztetve igyekeztünk lehetõsé-
geinkhez mérten a legpraktikusabban
alakítani a helyiségeket. Ebben az idõ-
szakban írtuk azokat a sikeres pályáza-
tokat, amelyek segítségével bebútoroz-
tuk a már elkészült új épületet. Köszö-
nettel tartozunk itt azoknak a magán-
személyeknek, vállalkozásoknak, akik
és amelyek önzetlenül támogatták
könyvtárunkat a berendezkedésben.

2006 szeptemberében olyan szaka-
szába ért az építkezés, hogy elérkezett
az idõ az állomány költöztetésének elõ-
készítésére. Olvasóink elõtt ekkor be-
zártuk könyvtárunk kapuit. Teljes körû
állományellenõrzést végeztünk. Az el-
avult, megrongálódott könyveket kise-
lejteztük. Az új épületbe egy teljesen
friss anyaggal érkeztünk, mind a 35
ezer könyvet vonalkóddal láttuk el.
Beíratkozott olvasóinkat számítógépes
nyilvántartásba vettük. Ezek az elõké-
születek tették lehetõvé, hogy elkezd-
hessük a számítógépes kölcsönzést. A
belsõ könyvtári munka megkönnyítése
és korszerûsítése céljából megvásárol-
tuk a Windows-alapú SLIB integrált
rendszer városi könyvtári modulját.

Katalogizálás, állományellenõrzés,
kölcsönzés, feldolgozás – ezeket a
munkafolyamatokat már számítógépen
végezzük, egyelõre a hagyományos
módszerekkel párhuzamosan.

2007 májusának végén költöztünk át
új helyünkre. A tágas, korszerû épület-
részben lehetõségünk nyílt az állomány-
egységek jobb elkülönítésére. A földszin-
ten a regisztráció, a felnõtt kölcsönzõ, az
internet található. Az emeleten helyeztük
el a gyerekrészleget, az olvasótermet, a
folyóirat-olvasót, a helyismereti gyûjte-
ményt, a zenei részleget.

Országgyûlési képviselõnk, Juhász

Ferenc, az augusztus 20-ai esemény-
sorozat keretében ünnepélyesen átadta
az épületet. XXI. századi körülmények
között, megújulva várjuk régi és új ol-
vasóinkat!

A Városi Könyvtár dolgozói




