
A kazincbarcikai Egressy Béni Könyvtár,
Kulturális és Sport Központ könyvtári intéz-
ményegységében minden évben kiemelt
programként szerepel az „összefogás”. Az
egyhetes programsorozat célja idén a be-
szélgetés és a tanulás volt. A két cselekvési
forma nem áll távol a könyvtáraktól és a
könyvtárosoktól, hiszen a munkánk során
mit is teszünk? Beszélgetnünk kell – egy-
mással is és a könyvtárba betérõ emberekkel
is. Tanulni pedig minden ember tanul, még
akkor is, ha ez nem nyilvánvaló a minden-
napokban. A könyvtár az egész életen át tar-
tó tanulás, az információs társadalom, a 
tudás alapú társadalom alapintézménye – de-
finiálta már ezt sok szaklap és sok neves
szakember. Az ókortól kezdve azonban ren-
geteget változott a könyvtár, a könyv formá-
ja, tartalmi összetétele. Manapság mit is 
nevezünk könyvnek és mit is nevezünk
könyvtárnak? A bibliotéka elnevezés talán
egy kicsit idejétmúlt is már, nevezhetnénk
inkább infotékának. Funkcióink is változtak
az évszázadok során, kiteljesedett a hozzáfé-
rés, megváltozott az olvasás mechanizmusa.
Nem elég az olvasni tudás hatalma, az elekt-
ronikus dokumentumok használatához kü-
lönféle készségek elsajátítására is szükség
van. A könyvtáraknak fel kellett és fel kell
vállalniuk olyan szerepeket, melyek néhány
évtizeddel ezelõtt még távol álltak tõlük. 
A könyvtáros ne csak a saját állományával
legyen tisztában, kalauzként segítenie kell az
információhoz való jutást mindenki számára.

Kicsit misszió is ez, fontos, hogy terjesszük
a tudást és a megszerzésének lehetõségét. 
A 2011. évi õszi könyvtári napok nagyon jó
alapot biztosítottak a fenti célok megvalósí-
tásához. Nagyon fontos az is, hogy a könyv-
tárak és a könyvtárosok is tanuljanak egy-
egy program kapcsán, vagy az utána leszûrt
konklúziókból.

Kazincbarcikán és a térség kistelepülése-
in a központi célok mellett fontosnak tartot-
tuk, hogy mi is tanuljunk. 

A huszonkilenc mozgókönyvtári szolgál-
tatáshoz csatlakozott településbõl tizenhat-
ban szerveztünk valamilyen programot. 

Kazincbarcikán a felnõtt- és a gyermek-
könyvtár külön épületben mûködik, ám min-
den alkalommal megpróbáljuk kihasználni
mindkét épület adottságait. A felnõtt-
könyvtár a mûvelõdési ház emeletén kapott
helyet, ennélfogva tágas terek állnak rendel-
kezésünkre, a színházteremben és a kisebb
teremben akár több száz embert is le tudunk
ültetni. Különösen nagy pozitívum ez gyer-
mekeknek szóló rendezvények alkalmával,
hiszen egy bábszínház például jól mutat a
színpadon. Gyermekkönyvtárunk az egyik
általános iskola földszintjén található, mely
iskolában jelenleg nyolcvan gyerek tanul,
akik a nyilvános könyvtár közvetlen közelé-
ben lehetnek a tanítási idõ alatt, így könnyen
kedvet kapnak a délutáni szabadidejük hasz-
nos eltöltésére a könyvtárban, de a pedagó-
gusok is elõszeretettel használják a könyv-
tárat.
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Õszi könyvtári napok a kazincbarcikai Városi Könyvtárban és a
Kazincbarcikai Kistérség mozgókönyvtári szolgáltatóhelyein
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A kistelepüléseken igyekeztünk figye-
lembe venni az egyéb, erre az idõszakra esõ
saját rendezvényeiket, és azokhoz igazítot-
tuk a programokat. Jellemzõen több helyen
ekkor köszöntötték a falu idõs lakosait, vagy
éppen szüreti felvonulást tartottak.

Kiemelt programunk volt A civil szféra és
a könyvtár kapcsolatai címû szakmai nap,
mely a Kazincbarcikai Könyvtárpártoló Köz-
alapítvány és Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata támogatásával valósult meg. Papp
Mónika (Szikra Alapítvány, Miskolc) Kézen
fogva vagy egymás mellett: civil szervezetek
és a könyvtárak közös lehetõségei címû elõ-
adásából megtudhattuk, milyen elvárásokat
támasztana a civil szféra a könyvtárakkal
szemben, milyen típusú civil szervezetek
mûködnek Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben, milyen célokkal dolgoznak. Tóth Máté
(Könyvtári Intézet, Budapest) Könyvtár ma,
holnap és holnapután címmel összefoglalta,
milyen egy jól mûködõ könyvtár, és felvil-
lantott különbözõ lehetõségeket, milyen le-
het még. Összefoglalva, nem szabad elmen-
nünk egymás mellett, mindkét oldalról elébe
kell menni az eseményeknek. Mi Kazincbar-
cikán a helyi civil szervezõdésekkel mindig
is igyekeztünk együttmûködni, helyet adtunk
nekik összejöveteleik lebonyolítására, közös
programokat szerveztünk és szervezünk.

Ám egy könyvtár szempontjából nem
csak az a civil, aki szervezetbe tömörül.
Minden használó civil a könyvtáros számára.
Oda kell figyelnünk a betérõk reakcióira,
igényeire. Ismét megfigyelhetõ egy új réteg,
amelyik tulajdonképpen újra kezdi használni
a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat, õk
azok, akik eddig pl. még meg tudták fizetni a

könyvet, de mára már visszatérnek a könyv-
tárba. Új igények lépnek fel, és ezek az igé-
nyek nem csak az olvasásban nyilvánulnak
meg. Igénylik a beszélgetést az emberek, sok
az egyedülálló idõs ember vagy a délutánon-
ként kallódó „kulcsos” gyerek, aki a könyv-
tárban tölti el szabadidejét. Elõszeretettel ját-
szanak a gyermekkönyvtári játékkuckóban,
vagy használják az internetet, vagy egysze-
rûen csak leírják a leckét az olvasóteremben.
Közben elmondják a könyvtárosnak apró-
cseprõ problémáikat. Ezekbõl a beszélgeté-
sekbõl tanulnia kell a könyvtárosnak. 

Néhány programot külön is megemlíte-
nék, bizonyos sajátságok miatt.

Az elkötelezettség próbatétele címû köny-
vét mutatta be Dobay Béla közíró, a Sá-
rospataki Népfõiskola elnöke, közös szerve-
zésben a kazincbarcikai Ideál Életreform
Népfõiskolával. 

A közelmúltban indítottuk új webes szol-
gáltatásunkat, az interneten történõ hosszab-
bítás és állapot-lekérdezés lehetõségét,
melynek propagálása érdekében tartottunk
foglalkozást az érdeklõdõk számára.

Olvassunk hangosan! Olvass és hallgass
címmel bemutattuk a felolvasógép és az
ebook-olvasó használatát felnõtteknek és
gyerekeknek egyaránt.

Rendhagyó módon, újdonságként Szé-
kelyföldi mesecsodák címû estünkön Csernik
Szende pajzán székely meséket olvasott fel.
A programhoz készült egy kiállítás a könyv-
tár állományában található dokumentumok-
ból, Nyomdafestéket nem? Tûrõ irodalom
megjelöléssel.

„Mondj egy mesét!” a gyerekkönyvtár-
ban – a délelõtt rendkívül jó hangulatban 
telt el, olyan általános iskolás diákokat kér-
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Programok és résztvevõk száma

Helyszínek Programok 
Kazincbarcika 2 23
Kistérség 16 21 
Összesen 18 44 

Résztvevõk
14 év alatti 716
14 és 18 év közötti 361
18 és 50 év közötti 650
50+ 455
Összesen 2182



tünk meg mesemondásra, akik prózamondó
versenyeken kimagasló helyezéseket szoktak
elérni.

Kézmûves foglalkozás keretében képre-
gényt rajzolhattak kedvenc meséikbõl, mie-
lõtt bemutattuk a képregény sajátosságait.

A kistelepülések közül elsõsorban azokat
kapcsoltuk be, ahol mûködik általános isko-
la, vagy kettõs funkciót lát el a települési
könyvtár, illetve amelyekben a könyvtári
szolgáltatóhely helyet ad a településén mû-
ködõ civil szervezeteknek. A mozgókönyvtá-
ri ellátásban részt vevõ településeken sokkal
nagyobb gondot kell fordítani a szervezésre,
különösen fontosak az elõkészületek és a le-
bonyolítás segítése és ellenõrzése. Tizenhat
helyszínen huszonegy program valósult meg.

Berentén a környezetvédelem kapta a fõ
hangsúlyt, Kövesd a madarad! címmel a ma-
dárgyûrûzés jelentõségébe pillanthattak be a
gyerekek. Õszi termések felhasználásával
készítettek képet a mályinkai óvodások, hal-
loween tököt a nagybarcai iskolások. Közös-
ségfejlesztõ szakemberképzés és hagyo-
mányõrzõ szüreti felvonulás volt Sajókazán.

A könyves vasárnapon csak a felnõttrész-
legünk tartott nyitva, természetesen minden
korosztály részére akadtak programok. A já-
tékos kozmetikai szalonban volt arcfestés
klasszikus mesefigurákkal, majd találós kér-
désként meg kellett fejteni, kit ábrázol a rajz
és melyik mese szereplõje. 

Az elmúlt évek során már elterjedt váro-
sunkban, hogy októberben mindig van egy
ilyen vasárnap, nagy érdeklõdés és várako-
zás övezte az ingyenes beiratkozás lehetõsé-

gét. Megbocsátást is hirdettünk, ám egy hét-
tel elõbb kiküldtük a felszólításokat egy kí-
sérõlevéllel, hogy vegyék igénybe a vasárna-
pi lehetõséget.

A könyves vasárnapra jellemzõ volt a csa-
ládi könyvtárlátogatás és a családi beiratko-
zás, valamint az, hogy akik késve hozták visz-
sza könyveiket, beiratkoztak ugyan, de nem
mindenki kölcsönzött könyvet.

Sokan csak azért jöttek el beiratkozni,
hogy kellemesen töltsék el a vasárnap dél-
utánt a könyvtárban, újságot olvastak vagy
interneteztek, amíg gyerekeik részt vettek a
foglalkozásokon.

Összegezvén elmondhatjuk, hogy az õszi
könyvtári napok programkavalkádja egyre
népszerûbb Kazincbarcikán, a könyves va-
sárnap kapcsán egyre több a beiratkozónk.
Ilyenkor egy kicsit kitágulnak a terek, meg-
engedünk olyasmit, amit egyébként nem
szoktunk a könyvtárban, zajonganak a gye-
rekek, beszélgetnek a felnõttek, esetleg új is-
meretségekre tesznek szert, a könyvtár pedig
egyre népszerûbb az ilyen napok után, hi-
szen azokhoz is eljutunk, azok is bejönnek
hozzánk, akik egyébként nem szoktak. Érde-
kes módon, a telefon is egész nap csörgött.
Tudták, hogy nyitva vagyunk. A helyi média
jóvoltából minden orgánumban megjelentek
hirdetéseink, a városi televízió több progra-
munkon forgatott, vasárnap is velük nyitot-
tunk.

Átalakult a szerepünk, fontossá váltak a
közösségi terek. A könyvtárak kötelessége 
a tudás õrzése mellett annak terjesztése, a
nyugodt környezet biztosítása a beszélgeté-
sekhez és a meghitt olvasáshoz. Városokban
és falvakban egyaránt. ■
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A könyves vasárnap sikere számokban

Beiratkozottak száma (fõ) 
14 év alatti 3 
14+ 180 
Összesen 183 

Késedelmes olvasók száma: 45 
Visszahozott könyvek száma 

(lejárt határidejû): 165 
Kölcsönzõk száma: 72 
Kölcsönzött dokumentumok száma: 217




