
kolcon a könyvtérre – a Szinva teraszra –
meghirdetett pódiumbeszélgetések, könyv-
bemutatók többségét elmosta az esõ, és a
könyvárusok is hamar bezárták standjaikat.
Azokon a településeken, ahol nem pusztított
az árvíz, leginkább csak a könyvtárakban, az
iskolákban tartották meg az erre az alkalom-
ra szervezett irodalmi matinékat, koncerte-
ket, kötetbemutatókat.

A 81. ünnepi könyvhéten – Esterházy Pé-
teren és Czigány Györgyön kívül – a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei rendezvények
meghívott vendége volt többek között Szabó
T. Anna, Nyulász Péter, Nógrádi Gábor,
Kiszely István, Hankó Ildikó, és bemutatták
könyveiket az itt élõ szerzõk is, így például
Gyarmati Béla, Szabó Bogár Imre, Gál Ha-
lász Anna. Az ünnepi könyvhétre jelent meg
a 800 éves Miskolc városát köszöntõ Mis-
kolc Kapucíner címû antológia is, amelyben
a spanyolnatha.hu internetes mûvészeti fo-
lyóirat fõszerkesztõje, Vass Tibor József At-
tila-díjas költõ felkérésére 69 szerzõ ír Mis-
kolcról, a városhoz kötõdõ emlékeirõl. (Eb-
ben a kötetben a Szinva is még csak mint je-
lentéktelen kis vízfolyás szerepel...) ■
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Czigány György
Sárospatakon 

zongoramûvészként 
is bemutatkozott  

Fotó: 
Szabóné Lenkefi Ildikó

Könyvheti játszóház Miskolcon, a 
II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban

Fotó: Szabóné Lenkefi Ildikó

„A mûveltség nem statikus állapot, amibe
egyszer belekerül az ember, és élete végéig
abban leledzik. A mûveltség folyamat,
amelynek fenntartása állandó energiabefek-
tetést igényel” – mondta Simonyi Károly fi-
zikus, tudós-tanár. A mûveltség folyamatá-
nak zavartalan biztosítása pedig elengedhe-
tetlen feltétele egy tudásalapú gazdaság és
társadalom megvalósításának. És hogy ez
hogyan érhetõ el? Ahogy az Európai Tanács
2000. márciusi lisszaboni tanácskozása ki-
mondta: az oktatási és képzési rendszer tel-
jes átalakításával, az egész életen át tartó 
tanulás kimunkálásával. Cél a tudásalapú
társadalom, a cél megvalósításának eszköze
pedig az élethosszig tartó tanulás. 

A könyvtárosok – évszázados hagyomá-
nyaikat követve – élenjárnak a társadalom, a
gazdaság, a technika, a kultúra, röviden az
adott kor kihívásainak gyors felismerésében,
de a kihívásokra adott válaszaik, megoldása-
ik nem mindig tudják a tempót követni. 
A könyvtárosok szempontjából a XXI. szá-
zad nagy kihívása az egész életen át tartó 
tanulás (Lifelong Learning) és annak támo-
gatása. Nem könnyû megfelelni az elvárá-
soknak. A materiális és humán erõforrások
tekintetében egyaránt lépést tartani szinte le-
hetetlen.

Azt hiszem, minden magyar könyvtáros
számára ismertek ma már ezek a mozaiksza-
vak: TIOP, TÁMOP – pedig eleinte igen 
nehéz volt magukat a kifejezéseket is meg-
szokni, megtalálni és saját szintünkre lebon-
tani bennük a hasznos tartalmat. 

A TIOP a Társadalmi Infrastrukturális
Operatív Program, a TÁMOP a Társadalmi
Megújulás Operatív Program. Ezek a prog-
ramok, az Európai Unió segítségével meg-
valósuló hosszú távú (2008–2013) pro-
jektek, konkrét stratégiai célkitûzéseket tar-
talmaznak egy átfogó nemzeti fejlesztési
terven belül. És ezek azok a források, ame-
lyek a mai magyar könyvtárak, könyvtá-
rosok számára amolyan gyorssegélyt jelen-

TÁMOP projektnyitó az 
esztergomi könyvtárban, 2010*

✒✒    Kovátsné Várady Eszter



Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. június 9

tenek, hogy az intézmények és a szakembe-
rek valóban meg tudjanak felelni az újszerû
elvárásoknak.

2008-ban adtunk be elõször pályázatot,
sõt, pályázatokat, amelyek a város könyvtá-
rának megújulását célozták. Pályázatokat,
mert mind a TIOP, mind a TÁMOP támoga-
tási konstrukciójában igyekeztünk nyerni,
hogy a fejlesztés logikus és töretlen legyen.
A TIOP ugyanis olyan beruházásokat jelen-
tett volna, amelyek megadják a TÁMOP inf-
rastrukturális hátterét. Ebben az esetben
azonban nem jártunk sikerrel. TIOP-
pályázatunkat két ízben is elutasították, for-
ráshiány miatt. A TÁMOP-pályázatot vi-
szont, úgymond „harmadik nekifutásra”,
megnyertük.

Pályázatunk címe: Eligazodás a világban
– Helischer József Városi Könyvtár, Eszter-
gom. A pályázatot fenntartónk, Esztergom
Város Önkormányzata készíttette el és adta
be, a könyvtár részérõl mi a kiírásnak meg-
felelõ szakmai alapokat, elvégzendõ felada-
tokat fogalmaztuk meg. A projekt tekin-
télyes és sokatmondó pontos címének 
további része: „Tudásdepó-Express” – a
könyvtári hálózat nem formális és informá-
lis képzési szerepének erõsítése az élethosz-
szig tartó tanulás érdekében. Könyvtárhasz-
nálók igényeinek hatékonyabb kielégítését
célzó szolgáltatás-fejlesztés. Röviden össze-
foglalva ezek azok az alapvetõ prioritások,
melyek mentén összeállítottuk a pályázat
tartalmát. Huszonnyolcmillió száztizenöt-
ezer forint a projekt összköltsége. Idõtarta-
ma 2010. április 1-jétõl 2011. január 15-éig
tart.

A kötelezõen megvalósítandó tevékeny-
ségekként felsoroltak mentén haladva is-
mertetem röviden, mit is vállaltunk és mihez
kapjuk a támogatást.

Az egységes országos lelõhely-nyilván-
tartás elveihez igazodó könyvtári elektro-
nikus katalógusok, adatbázisok kialakítása
jegyében felvállaltuk, hogy meglévõ elekt-
ronikus katalógusunkat további negyvenezer
dokumentum felvitelével bõvítjük. Vállaltuk
ezt, annak ellenére, hogy állományunk egy
része még dobozban van, tehát a dobozokat
egyenként kell majd ideszállítanunk, kicso-
magolnunk, s a munka befejezése után visz-

szapakolnunk és visszajuttatnunk mostani
helyére. Viszont ha ezzel a munkával 
végzünk, elmondhatjuk, hogy teljes állomá-
nyunk elérhetõvé válik honlapunkon keresz-
tül az interneten. Csatlakozhatunk az orszá-
gos lelõhely-nyilvántartáshoz.

Új honlap elkészíttetését vállaltuk, me-
lyet igyekszünk a XXI. század kívánalmai-
nak megfelelõen felépíteni. Külön figyelmet
szentelünk a gyermekkönyvtári oldalnak,
ahol az iskoláskorúakhoz, tinédzserekhez
igyekszünk közelebb vinni a könyvek, a
könyvtár világát, mind formai, mind tartal-
mi szempontokat figyelembe véve. Formai-
lag színes, mozgalmas-dinamikus oldal 
kialakítását tervezzük, tartalmilag könyv-
ajánlókkal, fórumlehetõséggel, online vetél-
kedõkkel, programajánlókkal tennénk vál-
tozatossá az oldalt. Hangos könyvtárat is
tervezünk gyengénlátóknak. Nem akarom
tovább részletezni; ha az ember belenéz a
neten néhány nagyobb könyvtár honlapjába,
valóban vonzó, profi munkákat láthat. El-
képzelésben eddig nálunk sem volt hiány –
most végre megvan az anyagi háttér is.

Kötelezõ feladat a munkatársak szaktu-
dásának fejlesztése, legalább egy munkatárs
továbbképzése. Mi három munkatársat isko-
lázunk be könyvtárszakmai képzésekre.

Az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtá-
ri szolgáltatások népszerûsítése terén igyek-
szünk a legtöbbet tenni a pályázat szellemé-
ben. Itt hadd citáljak ismét egy idézetet,
méghozzá éppen Babitstól: 

Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma
nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és
az Ember; mert a Könyv is Élet, és él, mint
az ember – így él: emberben könyv, s a
Könyvben az Ember.

(Babits Mihály: Ritmus a könyvrõl, részlet)
Most ne menjünk bele abba, hányféle és

milyen megjelenési módja és eszköze van
ma már a könyvnek mint fizikai produktum-
nak, hiszen az alexandriai könyvtártól a leg-
modernebb digitális könyvtárig a könyv
számtalan metamorfózison ment keresztül –
de a lényeg nem változott: valamennyit ol-
vasták-olvassák. (Mellesleg – friss adat! –
havonta hozzávetõlegesen ezerkétszáz
könyv jelenik meg Magyarországon, nyom-
tatott könyv…) Mi azon vagyunk, hogy az



olvasás megmaradjon, sõt, egyre népszerûb-
bé váljék újra, függetlenül az olvasandó szö-
veg fizikai megjelenésétõl. A pályázat kere-
tében gazdag programot állítottunk össze
minden korcsoport számára, hogy élménnyé
tegyük, motiváljuk az olvasást. Az egészen
kicsiknek nagyi mesél majd, tizenöt alka-
lommal a projekt ideje alatt. Nem pusztán
passzív mesehallgatás lesz ez; drámapeda-
gógiai játékok, rajzolás, a mese újrajátszása
is benne lesznek. Pályázatunk egyetlen be-
tervezett eszközbeszerzése ehhez a rendez-
vénysorozathoz kapcsolódik: lesz egy „na-
gyi-fotel”, a mesélõ nagymama kényelmes,
szép magas fotelje, amit olyan jól körbe le-
het ülni – és lesz harminc babfotel, amiken
a kicsik kényelmesen a nagyi köré teleped-
hetnek.

A kicsit idõsebb (alsó tagozatos) korcso-
portnak nyári olvasótábort vállaltunk, mely-
nek megvalósítására június 21. és 25. között
kerül sor. Természetesen az olvasás lesz a
központban, de olyan ravasz módon, hogy 
a gyerekek észre se vegyék, mire vesszük rá
õket… Közvetlen földrajzi és természeti
környezetükben átélt élmények (ásványbe-
mutató, Strázsahegy, kisvonat stb.) vezetik
majd õket a betûkhöz, valamint a vendégek:
Lackfi János és Agócs Írisz. Mire a tábor vé-
gén megkapják az ajándékkönyveket, bízom
benne, alig várják majd, hogy elolvashassák
õket.

Az ifjabb (12–15 éves) tinik számára ön-
ismereti tábort szervezünk, erre a következõ
nyáron kerül majd sor. E korosztály számá-
ra a legizgalmasabb, ugyanakkor legnehe-
zebben megélhetõ világ saját bensõ világuk.
A táborban azt szeretnénk élményszerûen
láttatni velük, hogy ebben a káoszban, ami-
nek õk megélik korukat, milyen nagyszerû
útmutató lehet egy-egy jól megválasztott ol-
vasmány – vagy akár az önkifejezés írásos
módja.

Hasonló tartalommal és céllal, csak egy-
két évvel idõsebb korosztálynak tervezzük a
könyvtári éjszakát két alkalommal is a pro-
jekt ideje alatt, idén és jövõre. Ezen alkal-
makkor a fiatalok az egész éjszakát a könyv-
tárban töltik, könyvekkel és könyvek között,
felolvasásokkal, versmondásokkal, egymás-
sal és a meghívott vendégekkel kötetlenül

beszélgetve. Hálózsákkal érkeznek – de ál-
talában elõ sem veszik. Különös hangulata
van egy könyvtárnak éjszaka. Meghitt és
ellenállhatatlan…

Író-olvasó találkozókból is sokat vállal-
tunk: öt alkalmat a gyermekkönyvtárban,
hat alkalmat a felnõttkönyvtárban. Ugyan
író-olvasó találkozókat írtunk, de nem fel-
tétlenül a klasszikus értelemben vett írókra-
költõkre gondoltunk, inkább alkotókat mon-
danék. Olyan alkotókat, akiknek persze 
valamilyen közük van a könyvhöz, mûvé-
szethez, tudományhoz. A ma délutáni alka-
lom e rendezvénysorozat elsõ darabja: Balla
András esztergomi fotómûvésznek, a Ma-
gyar Fotográfiai Nagydíj 2009-es jutalma-
zottjának könyvbemutatójára kerül sor, 
Antall István, a Magyar Rádió irodalmi
szerkesztõje közremûködésével. Két hét
múlva pedig a találkozók sorának következõ
programja: Juhász Árpád geológus, a hazai
természettudományos ismeretterjesztés
egyik legjelentõsebb alakja lesz a vendég.
További nevekrõl egyelõre nem adhatok szá-
mot, de terveink szerint a következõkben 
elsõsorban mai magyar írók és költõk szere-
pelnek majd meghívottakként mind a gyer-
mek, mind a felnõtt közönség elõtt.

Kimondottan az idõsebb korosztálynak
hirdetünk versmondóversenyt ez év októbe-
rében. A részvétel feltétele az ötvenedik
életév betöltése. Három verssel lehet majd
jelentkezni, az egyetlen kikötés, hogy ma-
gyar szerzõtõl legyen. Már tapasztaltuk, 
milyen értékek rejlenek ebben az „elfelejtett
korosztályban”, s azt is, milyen hiteles erõ-
vel tudják azokat közvetíteni.

Ismét csak a fiataloknak, középiskolá-
soknak vállaltunk „Lyukasóra”-sorozatot a
népszerû tévémûsor mintájára – tizennyolc
alkalommal. Ennek a rendezvényfüzérnek
terveink szerint állandó közönsége lesz, az
esztergomi középiskolák diákjaiból. A prog-
ram olvasásnépszerûsítõ szerepét nem hi-
szem, hogy meg kellene magyarázni.
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Választható tevékenység volt a munkatár-
sak nyelvi képzése. Itt is nagyot vállaltunk:
három kolléganõ végez angol nyelvi tanfo-
lyamot a projekt ideje alatt.

Szintén választható tevékenység volt, de
alapvetõen fontosnak tartottuk, tudniillik ez
adja meg minden könyvtárnak, úgymond, a
személyes profilját: helytörténeti és helyis-
mereti információk hozzáférhetõvé tétele
a könyvtári honlapon. Ennek értelmében va-
lamennyi helyismereti újságunkat elérhetõ-
vé tesszük az elkövetkezõ másfél évben.
Nem csak kép formájában, nem pusztán ar-
chiválás, állagmegõrzés céljából, hanem,
ami az egyik legfontosabb kívánalom
könyvtári anyag esetében: a teljes visszake-
reshetõség kritériumait biztosítva.

Természetesen olvasás- és könyvtárnép-
szerûsítõ kampányokat is terveztünk, hogy
az olvasás, az esztergomi városi könyvtár és
szolgáltatásainak kínálata minél több helyre
és minél több módon juthasson el minél
több emberhez. Tudjuk, átéljük, tapasztal-
juk, hogy a manapság ránk zúduló rengeteg
reklám, információ jószerivel fásulttá tesz,
tehát nem könnyû olyan kampányt szervez-
ni, amely még képes érdemlegesen felkelte-
ni a figyelmet. Ezt a munkát az esztergomi
Grantours utazási iroda fogja végezni a pro-
jekt ideje alatt.

Röviden összefoglalva ezeket öleli fel az
esztergomi könyvtárban most meginduló
pályázati projekt. Kétségtelen, a TÁMOP-
pályázat a fentieken túl még sok mindenre
lehetõséget ad. Nekünk, az esztergomi
könyvtárnak azonban az eddigiek is komoly
eredményt jelentenek, és nagyon bízunk
benne, hogy valóban segítséget tudunk nyúj-
tani a világban való eligazodáshoz.

Ezúton szeretném megköszönni mind-
azoknak a segítségét, akik részt vettek és
vesznek ebben a nem kis munkában. 

Egy rövid idézettel szeretném befejezni.
Sylvester János humanista tudós mondta a
XVI. század elején: „Gyûjtsd a tudást, mert
láthatod pusztul minden e földön, s csak a
szellemi kincs élheti túl a halált!” ■

A Születés hete fesztivál 2010 rendezvényei
a Petõfi Sándor Városi Könyvtár és a 
KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi 
és Egészségügyi Intézmény Védõnõi Szol-
gálata szervezésében zajlottak Kiskunfél-
egyházán.

„A születés hete az évnek az a kiemelt
hete, amikor a családalapítással kapcsolatos
fontos információk egy egységes arculattal
rendelkezõ országos rendezvénysorozat ke-
retében koncentráltan érhetõk el az érdeklõ-
dõk számára.” (Részlet a www.szuletes-
hete.hu honlapról.)

A kiskunfélegyházi Petõfi Sándor Városi
Könyvtár bababarát területként második éve
egyik vidéki helyszíne a Születés hete fesz-
tiválnak. Fõ szervezõként fontosnak tartot-
tam, hogy a város védõnõi szolgálatával 
hatékony partnerkapcsolatot alakítsak ki.
Együtt szerveztük és bonyolítottuk le a
programokat.

A 2010-es év jelmondata „Csak a teste-
men keresztül…” volt. E célkitûzés jegyé-
ben a hét folyamán (május 4. és 8. között) 
a következõ rendezvényekkel vártuk az ér-
deklõdõket:

Betûbölcsi: angol nyelvû foglalkozás ba-
báknak és mamáknak. A csongrádi Helen
Doron Early English Nyelviskola dalos, já-
tékos foglalkozása.

Szülõszoba-látogatás kismamákkal, kis-
papákkal a Városi Kórház Szülészeti és 
Nõgyógyászati Osztályán.
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* Elhangzott a TÁMOP-projekt megnyitóján
Esztergomban, 2010. június 7-én.

Pocaklakó-könyvtár

✒✒    Némethné Kapus Krisztina


