
A Balatoni Regionális Történeti Kutató-
intézet Könyvtár (BRTK Könyvtár) ta-
valy november 25-én nyitotta meg új
épületének kapuit. A régóta várt pillanat
elsõ évfordulója alkalmából könyvtári
szakmai konferenciát rendeztünk A XXI.
század könyvtára, új kihívások, módsze-
rek, lehetõségek címmel. A program 
keretében fél tíztõl a déli órákig tartó
szakmai elõadásokat, napközbeni könyv-
tárlátogató túrákat, valamint esti filmve-
títést tartottunk.

A könyvtáros szakma nagy érdeklõ-
déssel várta a konferenciát, ami részben
annak köszönhetõ, hogy sikerült igen te-
kintélyes elõadókat meghívnunk. Negy-
venöten jelezték részvételi szándékukat,
így a nyolcvan férõhelyes konferencia-
termünk több mint felét lefoglalták. 
Többek között Kaposvárról, Paksról,
Sopronból, Keszthelyrõl, Fonyódról, Ba-
latonalmádiból is érkeztek könyvtáros
kollégák.

A konferenciát Balázs Árpád, Siófok
polgármestere nyitotta meg. Elmondta,
hogy büszkeséggel tölti el, hogy a válság
idején is felépülhetett egy ilyen nagysza-

bású épület, és ez részben köszönhetõ a
közösségi háttérnek, ami mindezt bizto-
sította. A könyvtárnak és a városnak 
egyaránt nagy szüksége volt már az új
épületre, melynek anyagi hátterét az ön-
kormányzat teljesen önerõbõl teremtette
elõ. Elhangzott, hogy az építkezésnél az
volt fontos, hogy olyan könyvtár készül-
jön el, amelynek külleme, berendezése
pontosan a vele szemben támasztott elvá-
rásokat, elképzeléseket tükrözi. Az el-
múlt egy év tapasztalata azt mutatja,
hogy az épület és a benne dolgozó kol-
lektíva hozzáállása azt hozta, amit a
fenntartó elvárt. Balázs Árpád hangsú-
lyozta, hogy a könyvtári rendezvények, 
a kulturális programok mennyisége, mi-
nõsége is bizonyítja, hogy értelme volt
ebbe a nagy projektbe belevágni, és büsz-
kék lehetünk az új épületre.

Az elsõ vendégünk Kiszl Péter, az
ELTE BTK Könyvtár- és Információtu-
dományi Intézet igazgatója volt, Ajánljuk
magunkat: multifunkciós könyvtárak a
használók szolgálatában címû elõadásá-
val. Bevezetésként elmondta, hogy az
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országos könyvtárügyi konferencián el-
hangzott, hogy egy stratégiai ciklus végé-
re ért a magyar könyvtárügy, meg kellene
határozni, hogyan tovább. A leglátogatot-
tabb kulturális intézmény napjainkban 
a könyvtár. Az igények és ezzel együtt a
szolgáltatásaink is változnak. Napjaink-
ban csökken a személyes és nõ a távhasz-
nálat, de ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
a távhasználó is ugyanolyan használó. 
A könyvtárak támogatottsága is csökke-
nõ tendenciát mutat, a pályázati pénzek
pedig nem arra vannak dedikálva, amire
a könyvtárügynek szüksége van. Félre-
csúsztak a prioritások.

A könyvtár mint közösségi tér sosem
fog megszûnni, bármennyire is változik
körülöttünk a világ, a könyvtárak alap-
funkciói, alapszolgáltatásai nem változ-
nak. Fontosak a rendezvények, illetve a
könyvtárak szociális funkciója. A mai
magyar könyvtárügyben jó lenne együtt-
mûködve, egységesítve dolgoznunk, en-
nek negatív példájaként a digitalizálást
hozta fel, ami gyakran párhuzamosan,
összevissza történik, nincs egységes 
nyilvántartás sem. A könyvtári integrált
rendszerek országos mennyisége is nél-
külöz minden ésszerûséget. Megemlíten-
dõ a svéd és a finn pozitív példa, ahol egy
integrált rendszer mûködik az országban.

Hangsúlyozni kell a könyvtárak társa-
dalmi hasznát, hiszen minden nap bizo-
nyítanunk kell – tényekkel, statisztikai
adatokkal –, hogy érdemes léteznünk.
Kiszl Péter azt javasolta, hogy minden
olvasói csoportot a maga eszközeivel
próbáljunk elérni. Fontosnak tartja a 
visszacsatolást, amit akár a honlapon is
bemutathatunk mint sikersztorit, hogy ki-
nek miben segített a könyvtár. A külön-
bözõ olvasói csoportok elmondhatják

könyvtárral kapcsolatos tapasztalataikat.
Ez is egyfajta bizonyíték lehet a kezünk-
ben könyvtárunk létjogosultságára.

Kiszl Péter elõadását a következõ
mondattal zárta: a könyvtárnak a
„Google-gerenáció” partnerévé kell vál-
nia, így lehet a jövõben az igazi keresõ-
motor mindenki számára. Kiszl Péter
gondolatairól, írásairól folyamatosan ér-
tesülhetünk a http:/elte-lis.blogspot.hu/
oldalon.

A következõ elõadónk Kokas László
belsõépítész volt – a BRTK Könyvtár be-
rendezésének megálmodója – a Kokas
Stúdió képviseletében, aki a könyvtárter-
vezésrõl beszélt A XXI. század könyvtár-
épülete – egy könyvtártervezés története
címmel. Elmondta, hogy a könyvtár épü-
letének megtervezésére kiírt pályázatot a
testvére, Kokas Ignác nyerte meg 2002-
ben. A megvalósításig kilenc évnek kel-
lett eltelnie. Kokas László elõadása ele-
jén bemutatta korábbi belsõépítészeti,
épületátalakítási munkáit. Elmondta,
hogy lényegében nyolc hónap alatt kel-
lett a belsõépítészeti megoldásokat meg-
valósítani, mivel az utolsó pillanatig két-
séges volt, hogy lehet-e új bútorzatban
gondolkodni. A fenntartó részérõl az
alábbi kérések hangzottak el: legyenek
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letisztult formák, áttekinthetõ elrende-
zésben, polgári, klasszikus hangulatú, de
nem archaizáló, annál frissebb, maibb,
barátságosabb, csalogatóbb formában.
Konkrétumok nem lettek meghatározva,
így belsõépítészetileg szabadon lehetett
szárnyalni. Részletesen kitért a funkcio-
nális elrendezésekre, az alapanyagokra.
Hangsúlyozta, hogy a tökéletes megvaló-
sítás érdekében fontos volt az együtt-
mûködés és a sok-sok konzultáció, ami
minden egyes munkafolyamatot megelõ-
zött. Az elõadás végén érdekes fotó-
összeállítást nézhettünk végig az építke-
zés azon pontjától kezdõdõen, amikor a
belsõépítész is becsatlakozott.

A rövid szünet utáni következõ elõ-
adó kolléganõnk, Vörös Ildikó volt, aki
2011-ben szerezte meg informatikus-
könyvtáros diplomáját az ELTE MA-
képzésében. Diplomamunkájával a 
Magyar Turizmus Zrt. által életre hívott
„Az év turisztikai témájú szakdolgozata
2011” pályázaton különdíjban részesült.
Témája könyvtárunk marketingtevékeny-
sége volt, témavezetõje pedig Kiszl Péter. 

Vörös Ildikó elõadásának címe
Bibliopláza? Kocsmakönyvtár? Strand-
könyvtár? – víziók a jövõ könyvtáráról.
Elõadásának elején feltette a kérdést: né-
hány év múlva ráismerünk-e a könyvtá-
rakra? A jövõ könyvtára szerinte egy em-

berközpontú, a felhasználók igényeire
épülõ közösségi tér lesz, élettel teli, pezs-
gõ kultúrcentrum, és nem utolsó sorban
információs központ. A példák közül a
legszínesebb egy hollandiai könyvtármo-
dell. A Könyvtárak 2040, a megtervezett
jövõ címû holland elképzelésben a nagy
és kis könyvtárak ollója végletesen szét-
nyílik: a nagy könyvtárak még nagyobb-
ra nõnek, a kicsik karcsúbbá, mozgéko-
nyabbá válnak. A torony nem csak
könyvtár lenne, hanem a legtágabb érte-
lemben vett információs központ, a kul-
túra palotája. Ez adna helyet kiállítások-
nak, tanfolyamoknak, szakköröknek. 
A kis könyvtárak pedig a legváratlanabb
helyeken is megjelennének a társadalom
életében. Minden olyan helyszínen,
amely igényli a könyveket. 

Vörös Ildikó is hangsúlyozta, amit
Kiszl Pétertõl is hallhattunk: oda kell
menni, ahol az olvasó van. Ilyen példák a
BRTK Könyvtár strandkönyvtári, vásár-
csarnoki kitelepülései, és a könyvbarát
szálloda projektje, mely a siófoki Janus
Hotellel közös kezdeményezés. Közben
persze meg lehet ismertetni az olvasók-
kal a könyvtári szolgáltatásokat is. Ezek-
kel a lehetõségekkel a könyvtár presztí-
zse is növekedett a városban.

Vörös Ildikó elmondta, hogy meg kell
vizsgálni, melyek azok az élethelyzetek,
amikor van idõ az olvasásra. Ezek az al-
ternatívák lehetnek utazás közben, az idõ
hasznos elöltése kapcsán, így akár a pá-
lyaudvarokon is megjelenhetne a könyv-
tár. De ott lehetünk az orvosi rendelõk-
ben, bevásárlóközpontokban is, hiszen ha
itt igénylik az emberek az olvasás lehetõ-
ségét, akkor nekünk ide kell mennünk.
Hangsúlyozta a könyvkereskedelem és a
könyvtárak közötti együttmûködést. 
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Pozitív kezdeményezésnek látja az
Elsõ könyvsikerkölcsönzõ programot
(www.konyvkolcsonzo.hu), ami nem
könyvtári minõségben kölcsönöz, de rá-
tapintott a könyvtárak gyenge pontjára: a
friss sikerkönyveknél tapasztalható hosz-
szú várólistákra. Mi, könyvtárosok tud-
juk, hogy míg egy könyv kikerül az olva-
sóhoz, hetek telnek el a megrendeléstõl a
könyvtárba érkezésen, feldolgozáson,
egyéb háttérmunkán keresztül az „új-
könyves” polcra kerülésig. Ezt a hiányos-
ságunkat igyekszik ez a lehetõség kihasz-
nálni. Így az olvasó a megjelenése után
hozzájuthat a friss könyvekhez, ami pél-
dául egy sorozat esetében nem utolsó
szempont. A másik hasonló jó ötlet a
Rukkola – Rukkolj! Happolj! Olvass!
könyvcsereprogram (www.rukkola.hu),
ami egy idén nyáron indult kezdeménye-
zés, de másfél hónap alatt máris közel öt-
venezer példányos kínálattal rendelkeztek. 

Az elõadás zárásául elhangzott, hogy
a könyvtár már nem intézmény, hanem
szolgáltatás. A felhasználók igényeire
kell kialakítani a könyvtári profilt. Elé
kell menni az új ötleteknek, új kihíváso-
kat kell keresni, az új módszereket alkal-
mazni. Mindez csak akkor érhetõ el, ha
az adott közösség, a vezetés alkalmas a
rugalmas fejlõdésre. 

Utolsó vendégelõadónk Takács Dániel,
az Ügyvédi Kamara Könyvtárának
könyvtárosa, akinek elõadása igazán a
technikai jövõbe tekintõ volt. Számomra
ez az elõadás tartogatta a legérdekesebb
információkat, melyeknek, még ha kissé
utópisztikusak is számunkra, elképzelhe-
tõ a hamarosan bekövetkezõ megvalósu-
lásuk. Elõadásának címe: Ha nem könyv,
akkor mi? Hogy mi, az hamarosan kide-
rült: e-könyv. Mely egyszerûen definiál-

va könyv, annak fizikai kiterjesztése nél-
kül. Kissé mélyebbre ásva: az e-könyv
maga a szolgáltatás, pontosabban az 
e-könyv tartalma. Ez a tény átfogalmazza
a könyvtárak szerepét úgy, hogy mindent
megtart, amit egy hagyományos könyvtár
képvisel, viszont felszabadul rengeteg
tér. Elég, ha egy nyugati egyetemi könyv-
tárat nézünk, ahol nincs könyv a könyv-
tárban, csak munkaállomások vannak.
Ezek tökéletesen jók a hallgatóknak cso-
portmunkára, házi feladatok elkészítésé-
hez, projektmunkákhoz. A hazai példa a
Budapesti Corvinus Egyetemen találha-
tó, ahol van tanulószoba-szolgáltatás.
Ezek hangszigetelt szobák, ahová elvo-
nulhatnak a diákok tanulni. De létezik
ennek a megoldásnak a mobil változata
is, ami bárhova betehetõ egy adott
könyvtári térben. Takács Dániel elmesél-
te az Apple és az Amazon közös projekt-
jét, amely követendõ példa lehet számunk-
ra is. A témához kapcsolódva bemutatta a
Kindle e-könyv olvasót, melyen könyv-
tárnyi anyagokhoz is hozzáférhet annak
tulajdonosa. Külföldön már megvalósult
a Kindle-ok könyvtári kölcsönzése,
aminek lényege, hogy a könyvtári háló-
zaton keresztül belépõ olvasó e-környe-
zetben használja a könyvtári szolgáltatá-
sokat, fizikai jelenlét nélkül. A Kindle
használata egyszerû, könnyen tanulható,
az idõsebb korosztály számára sem okoz-
hat gondot.
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Takács Dániel elmondta, hogy egy
központi tagnyilvántartási rendszert tud-
na elképzelni a jövõben, erre használható
lenne a www.magyarorszag.hu, ahol az
ügyfélkapus belépéssel minden magyar
állampolgár informatikai környezetben
elektronikusan azonosítható. Ez kiaknáz-
ható lehetõség a könyvtárak számára is.
Ahogyan a QR-kódok is, melyek lénye-
gében kétdimenziós vonalkódok vagy
pontkódok, melyeken rengeteg informá-
ció elfér.

Az elõadás zárásaként összegezte,
hogy szerinte a könyvtárak nincsenek ki-
halásra ítélve, közösség mindig lesz. 
A könyvtárak feladata lesz felépíteni egy
rendszert, hogy ez a közösség minket vá-
lasszon a Google, a Youtube és egyéb ha-
sonló szolgáltatások helyett. Fontos fel-
adatunk lesz a jövõben a digitalizálás. Az
elõadás végén lehetõség nyílt a Kindle
közelebbi megtekintésére, kézbevételére,
ami engem különösen érdekelt. A témá-
val kapcsolatban ajánlom Takács Dániel
blogját: eleteskonyvtar.hu.

Zárszavában Kovács Emõke, a BRTK
Könyvtár igazgatója elmondta, hogy az
olvasói igények tapasztalható megválto-
zásával új kihívások várhatók a könyvtá-
rakban, ahol az a cél, hogy ne elefánt-
csont-toronyként mûködjenek. A jövõ a
technicizálódás felé mutat, ez az elõadá-
sokból is látható volt. A szakma érdeklõ-
dése a konferenciánk iránt és az, hogy
ilyen sokan eljöttek, nagyon nagy elis-
merés volt számunkra. 

A visszajelzések is azt igazolták,
hogy az elhangzott témák nagyon aktuá-
lisak, és folytatásként egy mûhelybeszél-
getést is érdemes a témában indítani.

A konferencia után az érdeklõdõk
megtekinthették fotókiállításunkat a

könyvtár életérõl az építés kezdetétõl
napjainkig, és az elmúlt egy év során ná-
lunk járt elõadásokról készült összeállí-
tást. Késõbb könyvtáros kolléga vezeté-
sével részt vehettek egy könyvtártúrán,
melynek keretében az olvasók által nem
látható terekbe is beléphettek (irodahe-
lyiségek, tömörraktár).

A nap zárásaként egy könyvtárosról
szóló magyar filmet, a Világjobbítókat
vetítettük.

Az elhangzott elõadásokban több
kapcsolódási pontot is találtam. Változ-
nak az igények, ezért változtatnunk kell a
szolgáltatásainkat is. A könyvtárak kö-
zösségi tér funkciója mindig is megma-
rad, és erre érdemes alapozni a jövõnket.
Fontos szem elõtt tartani, hogy ne „po-
ros” könyvraktárként gondoljunk a jövõ
könyvtárára, hanem mint igazi szolgál-
tatóhelyként funkcionáló intézményre.
Ki kell lépni az épület adta keretek közül,
nyitni kell az új információhordozó esz-
közök felé. A jövõ könyvtárától nem
megijedni kell és ágálni ellene, hanem a
kihívásokat elfogadni és élni a kínálkozó
lehetõségekkel. Ebben a szemléletváltás-
ban pedig az egyik legnagyobb kihívás és
feladat, hogy megváltoztassuk a könyvtár
dolgozóinak gondolkodásmódját. (Ebben
nyújtott segítséget és mutatott rendkívül
inspiráló új utakat, módszereket nekem a
Kiszl Péter által vezetett – MA – infor-
matikus könyvtáros-képzés az ELTE
BTK Könyvtártudományi Intézetben.
Mindenkinek jó szívvel ajánlom, aki sze-
retne továbbfejlõdni.)

A világ változhat, de azt gondolom,
információra mindig szükség lesz, és ah-
hoz, hogy átlássuk, a zûrzavarból mi az
igazán releváns találat, még mindig mi
kellünk, könyvtárosok. ■
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