
géprõl szóló muzsikát. De jött a színház
énektanára is, Simon Erika pedig nem csak
zongorázott, de tanított is énekelni.

Mára már szûk lett a gyermekkönyvtár ol-
vasóterme, mely helyet ad a bábelõadások-
nak. Így egy-egy szombaton már kétszer is a
paraván mögé kellett állnunk. A kezdemé-
nyezésre felfigyelt a városi tévé, a megyei
lap, melynek internetes portálján így fogal-
mazott Jenei Gyula költõ: „Tudták, hogy
Szolnokon van egy bábszínház!”

A legnagyobb dícséretet mégis a gyere-
kektõl kapjuk és kaptam. Az egyik kisfiú
ugyanis a minap a könyvtárba benyitva így
köszönt: szia, Sipka Manó!

Bábelõadásaink a könyvtárban, idõrend-
ben: 2008. december 6. – Két Mikulás nem
fér meg egy erdõben; 2009. január 31. – 
A bûvös kendõ; 2009. február 28. – Amikor
a Tél is fázott; 2009. március 21. – Az Arany-
város muzsikusa; 2009. április 25. – Cini Sa-
mu és Bálna Béla; 2009. május 23. – Tündér-
szép Ilona és Árgyélus; 2009. szeptember 26.
– Az égig érõ paszuly; 2009. október 31. –
Internetes szavazás alapján az olvasók vá-
laszthattak, hogy a már látott bábelõadások
közül, melyiket szeretnék újra megnézni. 
A legtöbb szavazatot Tündérszép Ilona és
Árgyélus kapta. ■
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Nem kis öröm volt a II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtár számára, amikor kiderült,
hogy a már hónapokkal, sõt évekkel koráb-
ban elkezdett munka meghozta gyümölcsét.
A könyvtár által vezetett konzorcium a TIOP
1.2.3/08/01 pályázat eredményeként közel
100 millió forintot fordíthat a kitûzött célok
megvalósítására. Nem véletlen, hogy éveket
említek, hiszen a pályázati célokban megfo-
galmazott fejlesztések nem hirtelen támadt
ötletek, hanem évekkel ezelõtt megfogalma-
zott, akkor még távolinak tûnõ elképzelések,
amelyek a megyei könyvtár munkájában fo-
lyamatosan tetten érhetõk voltak, és a pályá-
zati forrás segítségével teljesedhetnek ki.

Hogyan is kezdõdött? A II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár életében a 2003-as igazga-
tóváltással nemcsak személycsere történt, ha-
nem új feladatok, új célok fogalmazódtak
meg – komoly kihívások elé állítva a könyv-
tárosokat –, melyek közül a legfontosabb az
volt, hogy a megyei könyvtár újra valóban
„megyeivé” váljon, a megye könyvtári ellátá-
sa pedig sokkal magasabb színvonalú legyen.
Elsõként a területi ellátás szervezeti háttere
került kialakításra, majd folyamatosan történt
a kapcsolatok kiépítése. 

Az eredményes munkához segítséget nyúj-
tottak: a jogszabályi háttér, a könyvtárügy
stratégiai céljai, az országos szakmai progra-
mok, kiemelten a KSZR-ben megfogalma-
zottak, valamint a megvalósítást segítõ forrá-
sok (pályázatok, mozgókönyvtári normatíva).
Az elsõ sikereket az jelentette, hogy az el-
nyerhetõ támogatásokból Borsod-Abaúj-
Zemplén megye kiemelkedõen magas száza-
lékban részesült. 

A 2005. évi NKA pályázaton úgy vett részt
az intézmény, hogy integrált rendszerének
cseréjével, korszerû szerverek üzembe állítá-
sával a megye könyvtárainak fejlesztése is el-
indulhasson. A távlati cél – a megye könyvtá-
rai katalógusának összekapcsolása és közös
felületen elérhetõvé válása – érdekében csat-
lakozhattak a rendszer használatához partne-
reink. Mára a könyvtár honlapjáról érhetõ el
az Abaújszántói Petõfi Sándor Mûvelõdési
Ház és Könyvtár, a mezõcsáti ÁMK Kiss Jó-
zsef Közösségi Ház és Könyvtár, az Ózdi
Mûvelõdési Intézmények Városi Könyvtár, a
pálházai Térségi Mûvelõdési Ház és Könyv-
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tár, valamint a Sátoraljaújhelyi Városi Könyv-
tár adatbázisa, és folyamatosan feldolgozásra
kerül a megyei könyvtár katalógusába a Mis-
kolci kistérség könyvtárainak állománya.  

A pályázat benyújtásához olyan konzorci-
um jött létre, melynek minden tagja érdekelt
a megfogalmazott célok megvalósulásában.
Ezért kérte felvételét a nyilvános könyvtárak
jegyzékére a Herman Ottó Múzeum és a Me-
gyei Pedagógiai Intézet könyvtára, így 
a megyei könyvtár mellett a további három
megyei fenntartású intézmény (múzeum, le-
véltár és pedagógiai intézet) könyvtára is be-
kerül a rendszer vérkeringésébe.  A konzorci-
um kialakításakor több szempontot vettünk
figyelembe. A múzeum és a pedagógiai inté-
zet könyvtárai fontos szerepet töltenek és
tölthetnek be a jövõben is a formális és infor-
mális képzés támogatásában, ezért fontos ál-
lományuk elérhetõsége. A további partnerek
földrajzilag vagy egyéb szempontból hátrá-
nyos települések, városok és községek, ahol a
fejlõdés, a fejlesztés igénye erõs volt, és
egyetértettek abban, hogy a projekt eredmé-
nyeként sokat tehetnek a településükön élõk
hátrányainak leküzdéséért. A sikeres projekt
kedvezményezettjei: a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár, mint a konzorcium vezetõ-
je; A Mûvelõdés Háza és Könyvtára, Sárospa-
tak; ÁMK Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtár, Mezõcsát; Halmaj Község Ön-
kormányzata; Abaújszántó Város Önkor-
mányzata; a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Köz-
mûvelõdési Intézet, Miskolc; Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, Mis-
kolc; Sátoraljaújhely Város Önkormányzata. 

A projekt elsõdleges célja az, hogy egy
megyei tudástárat hozzunk létre, a megye
könyvtárainak katalógusát közös felületen el-
érhetõvé tegyük, a könyvtári szolgáltatásokat
a legtávolabbi településen is biztosítani tud-
juk. Ez nem valósul meg azonnal és maradék-
talanul az uniós forrásból, de ezt kívánjuk a
jövõben elérni. Megvásároljuk a Corvina
rendszer korlátlan hozzáférési jogát és olyan

nagy teljesítményû szervereket, melyek ezt a
célt képesek támogatni. Minden konzorciumi
tag számítástechnikai infrastruktúrájának fej-
lesztésére feladatellátásuk arányában kerül
sor, a fogyatékkal élõk könyvtárhasználatát
segítõ eszközöket vásárolunk, és egyes hely-
színeken kisebb felújítás is történik. Ennek az
infrastrukturális fejlesztésnek nemcsak a
kedvezményezett könyvtárak lesznek ha-
szonélvezõi, hanem a hozzájuk kapcsolódó
további könyvtárak, könyvtári szolgáltató és
közösségi terek, végsõ soron szinte a megye
teljes lakossága. Hogy is valósul ez meg 
pontosan? A megyei könyvtár 24 szolgálta-
tóhelyet lát el a Miskolci kistérségben, a sá-
rospataki könyvtár 14 településen végzi a
mozgókönyvtári feladatokat. Abaújszántó és
Mezõcsát könyvtárai további 28 településen
vannak jelen. A korábbi együttmûködõ part-
ner – az Ózdi Városi Könyvtár – 24 község
könyvtári ellátását biztosítja. A Herman Ottó
Múzeum könyvtára a megyei múzeumi háló-
zat központi könyvtára, a Pedagógiai Intézet
a megye oktatási intézményeivel van szoros
kapcsolatban, és még sorolhatnám. 

A további bõvítés lehetõségét biztosítja a
rendszer korlátlan használati joga, mely túl-
mutat a pályázati projekten és amelyhez már
további települések is jelezték csatlakozási
szándékukat. 

A projektet ünnepélyes nyitórendezvény-
nyel indítottuk, melyre 2009. október 28-án
került sor. A sajtótájékoztatóra, amelynek ke-
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Projektnyitó rendezvény és a hozzá vezetõ út  
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és partnerei

✒✒    Bokrosné Stramszky Piroska



retében Venyigéné Makrányi Margit igazgató
ismertette a projektet, majd válaszolt az új-
ságírók kérdéseire, a megyében mûködõ min-
den médium meghívást kapott. Ezt követte a
nyitókonferencia. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Hivatala fõjegyzõjé-
nek, Kovács Jánosnak a köszöntõje után
Skaliczki Judit, az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Könyvtári Osztályának fõosztály-
vezetõ-helyettese elõadásában ismertette a
két európai uniós pályázat révén a könyvtári
rendszerbe érkezõ forrásokat, az eddigi ered-
ményeket, valamint a továbbiakban feltáruló
pályázati lehetõségeket. A nyitórendezvény
korreferátumaként is felfogható, érdekes és
elgondolkodtató elõadást tartott Új paradig-
mák és a magyar társadalom jövõje címmel
Varga Csaba címzetes egyetemi docens, a
Stratégiakutató Intézet elnöke. Felvázolta
azokat a lehetõségeket, melyek a jövõ ma-
gyar társadalmát jellemezhetik majd. Ki-
emelte, hogy: „a globális jövõmodellek közül
hosszabb távon az emberiség megmaradását
csak valamely posztkapitalista modell, vagy
modellkombináció érheti el, amelynek vi-
szont feltétele az emberiség kollektív tu-
datának emelése”. Az elõadás helyenként 
elkeserítõ, helyenként azonban reménykeltõ
gondolatokat közvetített, és az elõadó arra is
rávilágított, hogy az emberek tudatának vál-
tozásában komoly szerep jut a könyvtárak-
nak is.

Az ünnepélyes programon közel százan vet-
tek részt a megye minden területérõl, a partner-
könyvtárak és települések képviseletében. Sok
partnerintézmény és szervezet is képviseltette
magát. Külön öröm volt számunkra, hogy a
Vakok és Gyengénlátók Szövetségétõl, vala-
mint a Mozgáskorlátozottak Egyesületébõl is
többen elfogadták meghívásunkat, így közvet-
lenül megtapasztalhattuk, hogy ez a meghívás
milyen sokat jelent számukra. Jó volt látni,
mennyire örültek a közös ünneplésnek. 

Ma már túl vagyunk a közremûködõ szer-
vezettel hetekig tartó egyeztetésen, az elsõ
projektrendezvény izgalmain, a szerzõdés is
hatályba lépett, így „csak” a pályázat megva-
lósítására kell koncentrálnunk. Nagy munka
áll elõttünk az elkövetkezõ hónapokban, de
úgy gondolom, a várható eredmény tükrében
ez nem lesz hiábavaló. ■
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A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
2009-ben is konferenciával csatlakozott a
Könyvtárak összefogása a társadalomért
rendezvényeihez. Mivel az eseménysorozat
középpontjában ezúttal az idõsebb korosz-
tály állt, a tanácskozás témája is az úgyneve-
zett ezüstkorúak helyzete lett, itthon és az
Európai Unióban.

Ezüstkor. Tények és lehetõségek címmel
október 7-én a KSH Keleti Károly termében
adatokkal is alátámasztott elõadások világí-
tották meg az öregedõ népesség legfõbb jel-
lemzõit, a nyugdíjasok helyzetét és kilátásait.

A tanácskozást Bagó Eszter, a KSH 
elnökhelyettese nyitotta meg, aki a kedve-
zõtlen demográfiai irányok ellenére örven-
detesnek nevezte az idõskorúak egyre foko-
zódó aktivitását.

Az aktív nyugdíjas évek és a nyugdíjtör-
vény várható kilátásait elemezte Monostori
Judit kutató, a KSH Népességtudományi
Kutatóintézetének munkatársa. Elõadása az
1990 és 2009 között eltelt két évtizedet fog-
ta át. Ezen az idõszakon belül vizsgálta, mi-
lyen új társadalmi-politikai kérdéseket vetett
fel a népesség korstruktúrájának szerkezet-
módosulása. A demográfiai szempontból rö-
vid idõszak alatt az öregedési index (a 65

Ezüstkor
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