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Tartalmas programsorozat zárult február
24-én, amikor hivatalosan is véget ért a
József Attila Megyei Könyvtár (JAMK)
és konzorciumi partnerei TÁMOP-
pályázata.

A projektzáró ünnepség díszvendégei
között üdvözölhettük Popovics Györgyöt,
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyû-
lés elnökét, Hanesz Józsefet, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Intézményfenntartói Központ vezetõjét,
Schmidt Csabát, Tatabánya polgármes-
terét és Bereznai Csabát, Tatabánya al-
polgármesterét. 

A könyvtár igazgatója, Voit Pál meg-
nyitó beszéde után Popovics György kö-
szöntötte a résztvevõket. A rendezvény
elõadói közül elsõként Sörény Edina, a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium vezetõ
tanácsosa, könyvtári és EU-referens szólt
a megvalósult könyvtári pályázatok or-
szágos sikerérõl és a várható pályázási
lehetõségekrõl.

A József Attila Megyei Könyvtár
mint konzorciumvezetõ intézmény részé-
rõl Pappné Németh Erika projektmene-
dzser ismertette a
pályázat révén elért
sikereinket, s ismer-
te el a programok
megvalósításában
részt vevõ munka-
társak erõfeszíté-
seit. 

A rendezvény a
konzorciumi tagok
elõadásaival folyta-
tódott. Fülöp Éva
Mária a Komárom-

Esztergom Megyei Múzeumok Igazgató-
sága képviseletében, Szalai Katalin az
Esztergomi Hittudományi Fõiskola
Könyvtárának vezetõjeként, Czékli Béla
pedig a Fõszékesegyházi Könyvtár igaz-
gatójaként szólt a megvalósított pályáza-
ti projekt eredményeirõl. Minden kon-
zorciumi tagintézmény vezetõje elõadá-
sában megköszönte Monostori Imrének,
a megyei könyvtár volt igazgatójának,
hogy lehetõségük nyílt a pályázatban va-
ló részvételre.

A projektzárón elhangzott elõadások
újra felidézték az elmúlt másfél év ese-
ményeit. Most láttuk át igazán, mekkora
munkát végeztünk. 

Most szembesülhettünk azzal, hogy
mennyi rendezvényt bonyolítottunk le,
hány emberhez szólhattunk, ki mindenki-
nek okozhattunk örömteli perceket vagy
tartalmas órákat, alkottunk felhasználó-
barát és hasznos kutatóbázisokat, webes
felületeket. A programjainkon készült fo-
tók nézegetése és a munkatársunk, Világi
Orsolya által szerkesztett TÁMOP-
összefoglaló könyvecske lapozgatása se-
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gít felidézni a programok hangulatát, és
feledtetni a nehézségeket. 

Mire vagyunk büszkék? Íme…
A megyei könyvtár egyik legfonto-

sabb feladatának tekinti, s ezért évek óta
maximális elhivatottsággal munkálkodik
annak érdekében, hogy fejlessze az olva-
sáskultúrát, s ezzel egyidejûleg olvasóvá
és könyvtárhasználóvá nevelje a települé-
sen és annak vonzáskörzetében élõket.
Szép hagyományokkal rendelkezik érték-
közvetítõ közönségtalálkozók szervezé-
sében is, és sok programmal támogatja az
esélyegyenlõség megteremtését a bár-
mely okból hátránnyal élõ csoportok 
számára.

E sok évtizedes törekvés folyamatába
szervesen illeszkedett a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program „Tudásdepó-
Expressz” – A könyvtári hálózat nem for-
mális és informális képzési szerepének
erõsítése az élethosszig tartó tanulás ér-
dekében címû pályázat sikeres megvaló-
sítása. 

Ez a projekt az egész életen át tartó
tanulás feltételeinek megteremtéseként új
tanulási lehetõségek és formák elterjesz-
tését, az oktatási és kulturális intézmé-
nyek közötti együttmûködés új útjainak
kiépítését célozta meg, illetve támogatta.
A pályázatot három konzorciumi taggal,
a Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat Múzeumainak Igazgatóságával,
az Esztergomi Hittudományi Fõiskola
Könyvtárával és a Fõszékesegyházi
Könyvtárral együttmûködve nyújtot-
tuk be. 

Az elnyert támogatás 58 millió forint,
amelynek intézményünkre esõ része 
40 millió forint volt. Ennek felhasználá-
sát 2010. július 1. és 2012. február 28.
között teljesítettük.

Pályázatunk két területen valósított
meg nagyszabású fejlesztéseket: egyrészt
a könyvtárszakmai haladással és szolgál-
tatásaink kiterjesztésével összefüggõ fel-
adatokat valósítottunk meg, másrészt 
tanulást segítõ programjainkkal támogat-
tuk az olvasókat a rendszeres könyvtár-
használóvá válás útján.

A szakmai nívó magas szinten tartása
és további emelése érdekében a könyvtá-
rosok szakmai, szaknyelvi és angol nyel-
vi képzését szerveztük meg. Közgyûjte-
ményi feladatainkkal összefüggésben 
pedig hiánypótló, új adatbázisok kiépíté-
sét és gondozását valósítottuk meg: elké-
szítettük és honlapunkon hozzáférhetõvé
tettük folyóirat-lelõhely jegyzékünket,
Tatabánya kronológiáját az 1947 és 2007
közötti idõszakról, illetve kiépítettük a
megyei emlékhelyek adatbázisát a kuta-
tók és a helyismerettel foglalkozó olva-
sók igényeinek megfelelõen. 

Dokumentum- és információszolgál-
tatási rendszerünket kiterjesztettük, és
összehangoltuk a Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás községi könyvtárai-
val. Ezzel nem kevesebbet vállaltunk,
mint 53 000 rekord beemelését egy
olyan közös adatbázisba, mely a kistér-
ség valamennyi könyvtárának állomá-
nyáról tájékoztatást ad, s melyet inter-
neten is elérhetnek az olvasók. 

Másik kiemelt célunk az információ-
hoz való hozzáférés területi és társadalmi
különbségeinek csökkentésével az olva-
sóvá, könyvtárhasználóvá nevelés volt,
különös tekintettel a gyermek és ifjúsági
korosztályra. 

A korai könyvtári szocializáció és az
iskoláskor alatti nevelés és képzés lehetõ-
ségét könyvtárunknak és a megyeszék-
hely oktatási intézményeinek a már évek
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óta jól mûködõ együttmûködése terem-
tette meg. Korábbi kapcsolatainkat erõsí-
tettük, illetve újakat alakítottunk ki óvo-
dákkal, általános és középiskolákkal,
összesen 13 oktatási intézménnyel. 

A pályázatban vállalt feladatok az 
oktatási intézményekkel való együttmû-
ködésen kívül a megyeszékhelyi és a kis-
térségünkhöz tartozó kulturális intézmé-
nyekkel való kooperáció révén valósultak
meg: Gyermely, Tarján, Héreg, Szomor,
Várgesztes, Vértessomló és Vértesszõlõs
községekben, illetve két megyei város-
ban, Esztergomban és Dorogon. A ren-
dezvények sokszínûségére jellemzõ,
hogy a programok között éppúgy talá-
lunk hagyományõrzõ, mesekuckó és játé-
kos angol foglalkozást, mint tanulásmód-
szertani programot, nyári tábort, illetve a
zene nyelvén szóló programsorozatot.

A tervezett programok mindegyike
nagy sikert aratott a közönség körében.
228 rendezvényünkön 7880 fõ vett részt
– ebbõl 209 gyermekrendezvényen ösz-
szesen 5087 fõ.

A pályázat lehetõséget teremtett arra,
hogy hagyományainkat is erõsítsük, to-
vábbá régóta dédelgetett, nagyszabású
terveket valósítsunk meg. Ilyen például
az Olvasásra születni. Nem lehet elég ko-
rán kezdeni! címmel útjára indított pro-
jekt, melynek célja, hogy felhívja a kis-
gyermekes szülõk, nagyszülõk figyelmét
a mesélés, a felolvasás fontosságára. 
A gyermekekkel foglalkozó kollégák ál-
tal tervezett „babacsomag” a céljaink
megvalósításához szükséges eszközöket
tartalmazta. A csomagot Tatabánya és a
kistérségéhez tartozó települések 2009-
ben vagy azután született babáihoz és
szüleikhez juttattuk el a védõnõi hálóza-
ton keresztül.

A pályázat eredményessége

A pályázat megvalósulásának idõszaka
egybeesett a könyvtárunkban bekövetke-
zett szemléletváltással, amelynek jel-
mondata: „Nyitottak vagyunk”. Ezt a fel-
fogást erõsítette a megyeszékhelyen és a
megyében szervezett programok változa-
tossága és a célközönség sokrétûsége.

A pályázat eredménye a hagyomá-
nyos könyvtárkép átpozicionálása, a
könyvtári intézmény sokszínûségének
bemutatása, az úgynevezett humánerõ-
forrás adottságainak és értékeinek bizo-
nyítása; annak tudatosítása a társadalom
különbözõ rétegeiben, hogy megfelelõ fi-
nanszírozással hosszú távra kiható, társa-
dalmi léptékû értékeket tud létrehozni
egy-egy könyvtár a nevelési-oktatási in-
tézményekkel történõ együttmûködéssel.

Az ilyen és ehhez hasonló szakmai
összefogás ad lehetõséget arra, hogy a
nemzet kulturális felemelkedése érdeké-
ben bemutassuk és biztosítsuk azt a szel-
lemi hátteret, amely a pillanatnyi élmé-
nyeken túl kulturális alternatívát is mutat
a jövõ nemzedéke számára.

Tudjuk, hogy jó úton járunk. ■
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