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nagy Bálintnak a pálosok kapcsán emlegetett, 1511-
ben megjelent mûvét Remete Szent Pál életérõl
vagy a Budai Jogkönyvet, a középkori várostörté-
net egyik legfontosabb kéziratos forrását. A tárlók
másik részében Mátyás király kultuszának XIX–
XX. századi továbbélését tükrözõ népszerû kiad-
ványok, elsõsorban rajzos ponyvák voltak látha-
tók. Ez utóbbiak közül néhány „a közönség bizta-
tására” digitalizált változatban rövidesen elérhetõ
lesz a könyvtár portálján keresztül.

Sándor P. Tibor

Változó igények –
megújuló könyvtár:
fejlesztési modellek
itthon és külföldön

Tíz évvel ezelõtt Szentes Városi Képviselõ-tes-
tülete úgy döntött, hogy a város központjában
található, meglehetõsen romos állapotú zsinagó-
ga épületét könyvtári célokra alakítja át. Az át-
adás tízéves évfordulójára szakmai konferenciá-
val emlékezett a könyvtár.

Szirbik Imre polgármester köszöntõjében jó
és korszerû döntésnek nevezte a képviselõ-testü-
let 1997-es állásfoglalását, amit az igazol, hogy a
mai napig sokan keresik fel az intézményt. A láto-
gatók, használók és a munkatársak együttesen ad-
nak életet a köveknek és a falaknak, ténylegesen is
a kultúra templomává téve az épületet.

Ezt követõen Hiller István oktatási és kultu-
rális miniszter elõadását hallgathatták meg a
résztvevõk. Iránymutatónak nevezte a szentesi

képviselõk döntését, mellyel megfelelõ, modern
funkciót találtak egy hosszú idõre funkciótlanná
vált épületnek.

2008 a magyar reneszánsz éve, azé a reneszán-
szé, mely emlékezetes és ebbõl adódóan legendás
lett. A reneszánsz egyfajta mentalitás – az ember
szabadságának, a szabad gondolkodásnak az ünne-
pe. A reneszánsz évének egyik legerõsebb pillére a
magyar könyvtárügy, melynek kiemelkedõ teljesít-
ménye, hogy az év során létrejött és 2009 január-
jától mûködik a harmincezer digitális képet tartal-
mazó Magyar Digitális Képkönyvtár, mely az
Europeanához (az Európai Unió összefogásos di-
gitális könyvtárához) kapcsolható.

A könyvtári rendszer és szakma (ahogy azt a
statisztikai számok is tükrözik) képes a változás-
ra: 2001 és 2007 között például 29%-kal nõtt a
könyvtári beiratkozások és regisztrációk száma,
több mint kétszeresére nõtt a számítógépet haszná-
lók, háromszorosára az internethasználók száma.
A könyvtárosok nemcsak haladtak a nemzetközi
trenddel, hanem alakították is azt. Éppúgy, ahogy
Magyarország feladata az Európai Unióban az al-
kalmazkodás mellett annak alakítása is.

Az unió kulturális szempontból különálló
galaxisok egymás mellett élését jelenti. Ez az a
nemzedék, mely egyszerre él a Gutenberg- és a
Google-galaxisban. A Gutenberg-galaxis azt a
korszakot jelenti, melyben még apáink, nagyapá-
ink elsõsorban könyvekbõl szerezték meg a tu-
dást, és fel kell ismerni, hogy tudásunk meg-
szerzésének módja jobban hasonlít ehhez, mint
ahhoz a módszerhez, melyet gyermekeink hasz-
nálnak. A Google-galaxis legfontosabb jellem-
zõje, hogy spontán, rövid életû, akár földrésze-

ken átívelõ közösségek jönnek lét-
re. Nagyon fontos tudatosítani azt,
hogy a Google-galaxis nem sem-
misíti meg a Gutenberg-galaxist,
hanem az elõzõ mellett élve ki-
egészíti azt.

A miniszter kitért a pénzügyi,
gazdasági válság Magyarország-
ra, a magyar kultúrára gyakorolt
hatására is. Véleménye szerint
azok az országok, melyek képe-
sek idõben strukturális változást
végrehajtani, a válságból elõnyt
tudnak faragni. Ehhez az szüksé-
ges, hogy a döntéshozók (Finnor-
szághoz hasonlóan) belássák: az ok-
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tatás, a kultúra és a kutatásfejlesztés az a három
terület, melyet a közeljövõben az országos fejlesz-
tések középpontjába kell helyezni ahhoz, hogy Ma-
gyarország a válságból nyereséggel jöjjön ki.

Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár (FSZEK) fõigazgatója Korszerû könyvtár,

minõségi szolgáltatás címû elõadásában a kor-
szerû könyvtárat tudástárként és információs
központként definiálta, mely hozzájárul az élet-
minõség javításához, növeli az egyén verseny-
képességét, megfelel a hazai és nemzetközi
elvárásoknak, közösségi és kulturális szabad-
idõs programok befogadására virtuálisan és
hagyományosan is képes, 24 órás hozzáférést
biztosít szolgáltatásaihoz. Ahhoz, hogy ez
megvalósuljon, számos egyéb tényezõ mellett
paradigma- és technológiai váltás szükséges,
valamint a prioritások és a konkrét programok
megfogalmazása.

Az elméleti megközelítést követõen a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár példáján keresztül
ismerhették meg a résztvevõk a munka gyakor-
lati lépéseit, melyek eredményeként az 1990-es
évek korszerûtlen és szolgáltatási kínálatában
beszûkült, elaprózott, szemléleti és egzisztenciá-
lis problémákkal küzdõ könyvtára mára az or-
szág példaértékû közmûvelõdési könyvtárává
vált. Arra a kérdésre, hogy „Mitõl korszerû a
FSZEK?” a fõigazgató számos tényezõt említett
– többek között az évszázados könyvtári tapasz-
talatot, a technológiai váltást, a különbözõ erõ-
források célszerû és racionális felhasználását, a
rendszeresen ápolt közönség- és partnerkapcso-
latokat, valamint a szakmai és olvasói körökben
tapasztalható ismertséget és elismertséget.

Palánkainé Sebõk Zsuzsanna, a szegedi So-
mogyi-könyvtár igazgatója egy vasúti utazáshoz
hasonlította Befogadó könyvtár – táguló tudás

címet viselõ elõadásában a könyvtárat, mely
megfelelõ korszerûsítéssel folyamatosan használ-
ható a világ megismerésére. Elengedhetetlen,
hogy a könyvtár befogadó legyen – azaz képes
legyen az együttmûködésre a különbözõ intéz-
ményekkel (pl. APEH, Europe Direct) és civil
szervezetekkel (pl. Szegedi Írók Társasága, Fel-
találók). A változó világban a munkafolyamatok
és maga a szervezet is változásra kényszerül –
az egyik legfontosabb a projektszemlélet kiala-
kítása, mellyel a szervezet képessé válik a rea-
gálásra a váratlan eseményekre is. Ennek jegyé-
ben hirdetett a Somogyi-könyvtár egy belsõ öt-

letpályázatot, melynek legfontosabb eredményei
közé tartozott egy pályázati adatbank és önszer-
vezõdõ csoportok létrejötte.

„Aki most lemarad, az elmarad” fogalmazta
meg az igazgatónõ a nemrég beadott TIOP-pá-
lyázat lényegét. A megyei könyvtár Mórahalom,
Hódmezõvásárhely, Algyõ, Mindszent, Kistelek
és a Bibliothéka Egyesület részvételével adta be
pályázatát, melynek pozitív elbírálása esetén
többek között a Corvina integrált rendszer húsz
könyvtárra érvényes licencét, az egységes plat-
formfelület kialakításához, illetve a Csongrád
Megyei Helytörténeti Adattár építéséhez szüksé-
ges szoftver, a régi könyvek eléréséhez érintõ-
képernyõs készülékek beszerzését tervezik.

Horváth Varga Margit, a Csemegi Károly
Könyvtár és Információs Központ igazgatója a
csongrádi, makói és szentesi könyvtárban eddig
megvalósult és a közeljövõre tervezett közös pro-
jekteket mutatta be. A három könyvtár összehan-
golt fejlesztésének 1995-tõl van írásos dokumentu-
ma, azóta tartanak informális tapasztalatcseréket,
illetve közös rendezvényeket a három könyvtár
munkatársai. Az együttmûködés eredményeként
mára mindhárom könyvtárban bevezették a HUN-
TÉKA integrált könyvtári rendszert, megkezdõdött
a különbözõ munkafolyamatok gépesítése, a minõ-
ségbiztosítás bevezetésének elõkészítése. A TIOP-
pályázatra a három városi könyvtár két kistelepü-
lési könyvtárral együttmûködve nyújtott be pályá-
zatot, melynek eredményeként összehangolt integ-
rált könyvtári rendszer, virtuális közös katalógus
és 24 órán keresztül elérhetõ könyvtári szolgáltatá-
sok megvalósítását tervezik.

A konferencia zárásaként Szentes három test-
vérvárosának (Backa Topola/Topolya, Dumbra-
vita/Újszentes, Sankt Augustin) könyvtára nyúj-
tott betekintést intézményei mindennapjaiba, az
eddig megvalósult fejlesztésekbe és a közeljö-
võben elérni kívánt célokba.

Nagy Enikõ

A Hattyúháztól
a Hattyúházig

Kiskunfélegyháza város szívében egy jellegzete-
sen szép, klasszicista stílusú mûemléképület vonja
magára az ide látogatók és az itt élõk figyelmét
egyaránt: a jeles Petõfi-emlékhely, a Hattyúház,
amely 1952 óta ad otthont a városi könyvtárnak.


