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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.
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Az épületen nagyobb felújítás 1966
óta nem történt, az azóta eltelt évtize-
dekben állaga leromlott. A nem könyv-
tár céljaira épült Hattyúház helyiségei
szûkössé váltak, a könyvtár bizonyos
szolgáltatásai zavarták egymást. Ezen a
helyzeten kívánt változtatni Kiskunfél-
egyháza város képviselõ-testülete 2005-
ben született döntésével: a városi könyv-
tár felújítására, korszerûsítésére és bõ-
vítésére állami címzett támogatási igényt
nyújtott be.

A kormányzati támogatásnak köszön-
hetõen 2006. február 13-án a parlament
kedvezõ döntést hozott. A törvényjavas-
latból Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzatának igényét 394 259 000 forint
címzett támogatással jóváhagyta, amely-
hez 15%-ot, azaz 69 575 000 forintot az
önkormányzat biztosított az építkezés két
éve alatt. A közbeszerzési eljárás ered-
ményeként a négy pályázó közül a kis-
kunfélegyházi ELÕ-SZER Kft. szere-
pelt eredményesen közel 400 millió fo-
rintos nagyságrendben tett ajánlatával.
A rekonstrukció két lépcsõben zajlott:
elsõként az új épületszárny készült el
2007-ben, majd 2008-ban a mûemlék-
épület Hattyúház külsõ és belsõ fel-
újítása történt meg. Az állami címzett
támogatásnak és a város anyagi hoz-
zájárulásának köszönhetõen ma a XXI. száza-
di igényeknek megfelelõ, korszerû könyvtár-
épület áll a könyvtárhasználók rendelkezésére
a város központjában. A bõvítés eredménye-
képpen megközelítõleg 2000 m2-en vehetõk
igénybe a könyvtár szolgáltatásai.

Az új épületszárny földszintjén kapott helyet
a felnõtt kölcsönzõ, a folyóirat-olvasó és az ol-
vasóterem, emeletén pedig a Gyermekbirodalom
várja kis olvasóit. A megújult Hattyúházban talál-
ható a helyismereti gyûjtemény, az internetes rész-
leg és a médiatár. Rendezvény- és kiállítóterme
irodalmi esteknek, könyvbemutatóknak, kiállítások-
nak biztosít helyet. Italautomata és ruhatár is ren-
delkezésére áll a könyvtárba látogatóknak.

A teljes épületegyüttes ünnepélyes átadására
2008. november 4-én került sor. Az ünnepségen
jelen volt Szili Katalin, a Magyar Országgyûlés
elnöke. Az épületet Talapka István, a Sarlós
Boldogasszony templom apátja szentelte fel.

Szili Katalin házelnök ünnepi beszédében el-
mondta, hogy a ma embere két dolgot tud adni
gyerekeinek, unokáinak: a felelõsség, a tudás
gyökereit és a szabadság szárnyait. Kiemelte a
közösségek szerepét, hiszen a közösségekben a
jelen formálása egyetlen dolog miatt történik: a
jövõért. Ezért mindannyiunk közös felelõssége,
hogy együtt gondolkodjunk, együtt találjuk meg
a partnerséget, a megbékélést.

Ficsór József polgármester köszöntõjében
hangsúlyozta: a városi könyvtár korszerûsítése,
bõvítése azt bizonyítja, hogy a város egészség-
ügyi és oktatási intézményei mellett a kultúra
eme fontos bölcsõjének felújítására, bõvítésére
is tudott áldozni.

Garai István országgyûlési képviselõ beszé-
dében kitért a városban a közelmúltban állami
támogatással megvalósult beruházások fontossá-
gára az eljövendõ generációk szempontjából. A
jövõ az ifjúság, a fiataljaink, akik tudást, kultú-
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rát keresve a könyvtár falai között felvértezõd-
nek a jövõ kihívásaira. A tudás és a kultúra a
jövõ záloga. Elmondta: hisz abban, hogy ezek a
falak nemcsak a tudás és a kultúra rideg közve-
títõi lesznek, hanem megtelve melegséggel, hu-
mánummal a város kedvelt közösségformáló szín-
terévé válnak.

A Hattyúháztól a Hattyúházig címmel Kál-

lainé Vereb Mária könyv-tárigazgató adott rö-
vid történeti áttekintést az épület múltjáról és
jelenérõl, majd megköszönte a város vezetésé-
nek a könyvtár bõvítése és rekonstrukciója ér-
dekében tett erõfeszítéseit. Ezt követõen a könyv-

tár igazgatója és Ficsór
József polgármester kö-
szönetüket fejezték ki a
tervezõ Farkas Máriá-

nak (Domiporta Kft.), a
kivitelezõ ELÕ-SZER
Kft. munkatársainak és
a könyvtár dolgozóinak
áldozatos munkájukért,
valamint megköszönték
a támogatók anyagi és
technikai segítségnyúj-
tását.

Az új intézményt Ram-

háb Mária, a kecskeméti
Katona József Könyvtár
igazgatója, Ágoston Ti-

bor, a Kossuth Lajos
Középiskola és Szakis-
kola, a város legnagyobb
középiskolájának igazga-
tója és Szabó Mária nyu-
galmazott fõorvos, a
könyvtár olvasója kö-
szöntötte.

A felújított Hattyú-
ház rendezvény- és ki-
állítótermében elsõként
Bodor Miklós grafikus-
mûvész Az Alföld és a

felvidéki út Petõfi éle-

tében címû kiállítását
rendezték meg, amelyen
köszöntõt mondott End-

re Sándor alpolgármes-
ter. A tárlatot Falu Ti-

bor  ügyvéd nyitotta
meg. A kiállítás megte-

kintése után az ünnepség résztvevõi közösen
bejárták a felújított Hattyúházat és az új épü-
letszárnyat. A rendkívül nagy érdeklõdésre te-
kintettel a megnyitó eseményeit kivetítõn is
követhették a vendégek.

A rendezvényen közremûködött Juhász Ist-

ván nyugalmazott gimnáziumi tanár, Kiskunfél-
egyháza város díszpolgára és Hegyesi Judit he-
gedûtanár, aki 2008-ban megkapta a helyi Móra
Ferenc Közmûvelõdési Egyesület által alapított
Reményi Ede-díjat.

Kállainé Vereb Mária

Pálfyné Varga Orsolya


