
Az ajkai városi könyvtárból hárman –
Makkosné Benke Judit, Simon Judit és
Müller Magdolna könyvtárosok – október
közepén egy hétvégét töltöttünk németorszá-
gi testvérvárosunkban, Unnában. A húszéves
testvérvárosi kapcsolat során már számos is-
kolai osztály, civil szervezõdés, kulturális
csoport járt ott, és az unnaiak is többször lá-
togattak Ajkára. Könyvtárunk egy közös 
fotóprojekt révén a Ruhr 2010 Európa Kul-
turális Fõvárosa rendezvénysorozatnak is
részese. A két város könyvtárosai már na-
gyon várták az évek óta érlelõdõ szakmai ta-
lálkozót.

A látogatás megszervezésében nagy sze-
repe volt Kispál Beátának, az unnai polgár-
mesteri hivatal testvérvárosi kapcsolatokért
felelõs munkatársának, aki városnézõ túrán
mutatta be a hely neves épületeit, látnivalóit,
tolmácsolt, gondoskodott a könyvtárosokról.

Werner Porzybot polgármester-helyettes
fogadta és üdvözölte a delegációt, majd Rita
Weisenberg, a Zentrum für Information und
Bildung (ZIB), és Kirsten Duske, a ZIB-ben
mûködõ könyvtár vezetõje mutatta be intéz-
ményüket. Kíváncsiak voltunk tapasztalata-
ikra, hiszen Ajkán is az unnaihoz hasonló
összevont közmûvelõdési intézmény (a
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidõ
Központ) része a könyvtár.

Utazásunknak az volt a célja, hogy meg-
ismerkedjünk az unnai könyvtári rendszer-
rel, amely németországi viszonylatban is
szinte egyedülálló, bár a kezdeti általános
meghökkenés után már vannak követõik.
Nagy vakmerõséggel elvetették a világ
könyvtáraiban használt Egyetemes Tizedes
Osztályozás és a betûrendezés szabályait, és
az olvasói igényeknek jobban megfelelõ te-
matikus csoportokra osztották a könyvtári
állományt. A könyvek gerincén jelölik a té-
makörüket, a helyüket, a gyerekeknél az
ajánlott életkort. Az olvasók tájékoztatását
rengeteg eligazító tábla, felirat segíti.

A gyermekkönyvtár három részbõl áll:
szülõi könyvtár, gyermekrészleg és ifjúsági
központ. Berendezése nagyon kreatív, derûs
és színes, követi az életkori sajátosságokat.
Az ajkainál jóval nagyobb alapterület lehe-
tõséget ad arra is, hogy a gyermeki fantáziát
megmozgató hajóban, kincses szigeten, kof-
ferban is helyezzenek el könyveket.

A nálunk megszokottnál jóval több téma-
körre bontották a gyerekek olvasmányait: pl.
cirkusz, boszorkányok és varázslatok, hu-
mor, lovak, katasztrófák, és az életkor sze-
rinti felosztás is sokkal részletesebb. Egyik
legfontosabb programjuk a hetenként két-
szeri felolvasás, képzett elõadókkal. Sikeres
volt nyári rendezvényük, amelynek a Sok-
kold a tanárodat, olvass el egy könyvet!
címet adták. A három vagy több kötetet elol-
vasók az iskolai bizonyítványukban is iga-
zolást kaptak errõl.

Rendkívül szimpatikus volt a tinik kuc-
kója, ahol a könyvek elrendezése hasonló,
mint a könyvtár többi részlegében. Barátsá-
gos környezet várja a tizenéveseket, ahol ta-
lálkozhatnak, elbújhatnak a felnõttek elõl
egy kis beszélgetésre. Ha pedig filmet sze-
retnének nézni, tévé és DVD-lejátszó áll a
rendelkezésükre. Sajnos Ajkán pont egy
ilyen hely hiányzik a kamaszoknak.

A felnõtt részleg elrendezése is maximá-
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lisan követi az olvasói igényeket. A modern,
tágas, mozgatható polcok segítségével sza-
badon alakítható terekben, a témakörönként
elhelyezett könyvek mellett az érdeklõdõk
rögtön a kapcsolódó kézikönyveket, filme-
ket (DVD-n), cédéket, hangoskönyveket,
számítógépes dokumentumokat is megtalál-
ják. Az egyik ilyen témakör például a krimi,
amelyet további csoportokra osztottak: né-
met, angol, skandináv, történelmi, helyi, 
illetve regionális szerzõk mûvei. Számítógé-
pes katalógusuk rendkívül felhasználóbarát.
A szokásos információk mellett térkép 
mutatja meg a keresett mûvek helyét a pol-
cokon. Németországban négy könyvtári in-
tegrált rendszer közül választhatnak a
könyvtárak, ezek ráadásul ingyenesek!

Nem csupán a gyerekeknek, hanem a fel-
nõtteknek szóló programok terén is számos
érdekes ötletrõl, új kezdeményezésrõl szá-
moltak be az unnai kollégák. Szeptembertõl
novemberig tart a Mord am Hellweg nevû
rendezvény. Az immár ötödik éve zajló prog-
ram középpontjában a bûnügyi regények áll-
nak. Ebben az idõszakban olyan felolvasáso-
kat szerveznek, amelyeknek helyszíne nem a
könyvtár, hanem az adott krimihez kapcsoló-
dó érdekes környezet, pl. kolostor, börtön. 

Bizonyára sokan ismerik az élethosszig
tartó tanulás fogalmát, amely korunkban
egyre fontosabb. A ZIB nemcsak könyvtár,
hanem komplex oktatási és kulturális intéz-
mény. Unnában ezt az önképzési-tanulási
formát segíti elõ a tanulószoba és a népfõis-
kola. A tanulószobát bárki igénybe veheti.
Szakemberek által összeállított tananyag 
segítségével sajátíthat el számítógépes isme-
reteket vagy tanulhat nyelvet, a tanulásra
fordított idõt pedig mindenki saját maga ala-
kíthatja. Önálló tanulás, önálló idõbeosztás

– ez a tanulószoba lényege. A népfõiskolán
pedig többek között fotózni, rajzolni, varrni,
fõzni tanulhat az érdeklõdõ. A tanfolyam
alatt elkészült képeket, fotókat, patchwork
takarókat a könyvtárban kiállítják, így csa-
logatják be a könyvek birodalmába az alko-
tókat és ismerõseiket.

Az ajkai könyvtárat számítógépes pre-
zentációval mutattuk be, rendezvényeinkre
koncentrálva. Az unnai könyvtárosok irigy-
kedve nézték az itt készült képeket, hiszen
elmondásuk szerint náluk nem jellemzõ,
hogy az iskolásokat tanóra keretében elvin-
nék a könyvtárba, és követendõnek tartották
az ajkai Bogáncs Gyermekkönyvtár által
alapított Az Év Olvasója díjat.

Nagyon tetszett vendéglátóinknak az aj-
kai Információs Központ elrendezése,
ugyanis a ZIB-ben mûködõ információs
pont sokkal zártabb, és kevesebb szolgálta-
tást nyújt. Meglepve tapasztalták, hogy vá-
rosunkban a mozielõadásokat, a filmklubot
is a könyvtárosok szervezik. Elismeréssel
szóltak mûködésérõl és a sokszínû rendez-
vényekrõl, többek között a nyáron, a foci-vb
alatt tartott filmvetítésekrõl és ennek a prog-
ramnak a folytatásáról, vagy a gyerekeknek
szervezett elõadásokról.

Annak ellenére, hogy az unnai intézmény
mûködési körülményei eltérõek, alapterü-
lete is többszöröse az ajkainak, találtunk
egymás munkájában olyan, az olvasóink ér-
dekeit szolgáló ötleteket, amelyeket a közel-
jövõben megvalósítunk. Mindkét könyv-
tárnak az a célja, hogy a látogatók minél 
elégedettebbek legyenek az ellátás színvo-
nalával, minél egyszerûbben és gyorsabban
információhoz jussanak: a könyvtár legyen
az otthon és a munkahely után a harmadik
legfontosabb találkozási pont.

2011-ben az ajkai városi könyvtár fogad-
ja az unnai könyvtárosok delegációját. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. december38


