
2013. november 19-én és 20-án a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) az Or-
szágos könyvtári konferencia folytatása-
ként mûhelybeszélgetést szervezett a
kecskeméti Katona József Megyei
Könyvtárban. Az értekezleten Ramháb
Mária ismertette a Bács-Kiskun Megyei
Könyvtárellátási Szolgáltatás gyakorla-
tát. Úgy érzem, ebben a térségben a
KSZR megvalósítása a jogalkotói szán-
déknak teljes mértékben megfelelt. Az
elõadást követõen lehetõségünk volt az
elméletet a gyakorlatban is megszemlél-
ni, öt kistelepülés könyvtárába látogat-
tunk el.

Azt hiszem, minden résztvevõ nevé-
ben mondhatom, hogy a látottak nagyon
meggyõzõek voltak. Csak csodálattal
tudjuk nézni Ramháb Máriának és csapa-
tának tevékenységét, motiváltságát, elkö-
telezettségét, és munkájuk eredményét.
A megyében a KSZR megindulása
(2005) óta hatvannyolc megszépült, kül-
sejében és belsejében is megújult kistele-
pülési könyvtár, közösségi tér várja a fal-
vak lakosságát. 

Abban a szerencsés helyzetben va-
gyok, hogy hat éven keresztül dolgoztam
megyei könyvtárban, most városi könyv-
tár vezetõje vagyok. Így ezt az átalaku-
lást tudom kicsit megyei és városi szem-
mel is értékelni.

A kecskeméti példa jól mutatja, hogy
az ellátást a megyei könyvtáraknak kell
végezniük. A nagyobb könyvtárnak
komplexebb, több dologra kiterjedõ kap-
csolatrendszere van, valamint vitathatat-
lan az is, hogy a nagyobb összegû doku-
mentumvásárlási keret és az áfa-visszaté-
rítés miatt költséghatékonyabb ez az ellá-
tási forma. Véleményem szerint nem 
sikerült minden kérdést – ami most prob-
lémaként jelentkezik – megnyugtatóan
rendezni, a lépéskényszer miatt azonban
váltani kellett, hogy a rendelkezésre álló
források (korábban: mozgókönyvtári
normatíva) ne vesszenek el.

Viszont az, ami ragyogóan mûködött
korábban kisebb létszámmal, nem biztos,
hogy mûködik akár száz vagy több száz
könyvtárral. Ha hiányzik a szükséges inf-
rastruktúra és humán erõforrás, az na-
gyon komoly gondokat jelent a minõségi
könyvtári szolgáltatás ellátásában. Nehe-
zítette a helyzetet az is, hogy a KSZR-
rendelet január 1-je után jelent meg.

Az a meglátásom, hogy a megyei
könyvtáraknak – azokban a járásokban,
ahol eddig minõségi mozgókönyvtári el-
látás folyt – komoly segítséget jelenthet
az átmeneti idõszakban a városi könyvtá-
rak segítsége. Hiszen tudjuk, látjuk, hall-
juk, hogy problémák vannak. A városi
könyvtárak nem akarják elvenni a me-
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Hatvan éve alapították meg Pakson a já-
rási könyvtárat, amely negyvenöt évvel
ezelõtt költözött az egykori zsinagóga
épületébe. Pákolitz István paksi író, köl-
tõ, pedagógus nevét tizenöt éve vette fel
az intézmény. Ebbõl az ünnepi alkalom-
ból rendeztünk szakmai napot, amelyre
egykori és jelenlegi kollégákat hívtunk
meg megyénkbõl, illetve képviseltették
magukat a határon túli partnerkönyvtára-
ink is. 

Az emlékezés Csajági Sándor képvi-
selõ megnyitójával kezdõdött, majd Né-
meth Judit, a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár igazgatója köszöntötte könyv-
tárunkat. 

Múltunkról Gutai István nyugalma-
zott könyvtárigazgató adott áttekintést.
„Nyári építési krónikánk élére a Paksi Já-
rási Könyvtár felavatásának híre kíván-
kozik […] az ország legszebb könyvtárai-

nak a száma ismét gyarapodott eggyel
[…] az avatási ünnepség az Olvasó né-
pért mozgalom elsõ nagyobb könyvtári
eseménye volt […]” – idézett Gutai Ist-

gyei könyvtárak feladatát, de arra
töreked(né)nek, hogy részt vegyenek egy
minõségi könyvtári szolgáltatás mûköd-
tetésében. Így az erõforrások összevoná-
sával közösen oldhatnánk meg azokat a
gondokat, amelyek az átalakulás óta
fennállnak. Például megyénkben (Tolna
megye) a korábbi ellátási szisztémához
képest akadozik a dokumentumellátás,
nem sikerült annyi könyvet eljuttatni a te-
lepülésekre, amennyit korábban a kiste-
lepüléshez közel esõ városi könyvtár vitt
ki. Ebben csak az a jó, hogy az új köny-
veket más integrált könyvtári rendszer-
ben dolgozza fel az új szolgáltató könyv-
tár, és ráadásul azzal még nem mûködik a
gépi kölcsönzés. Jelenleg a falvakban

dolgozó könyvtárosok két rendszert
használnak, hol géppel, hol hagyomá-
nyosan kölcsönöznek. A kritikus olvasók
pedig nem restellik megjegyezni, hogy
hol van ebben a fejlõdés?! Ez az átmene-
ti probléma a megyei és városi könyvtá-
rak kooperációjával orvosolható lenne. 

Ahhoz, hogy a kistelepülések lakói
valóban magas színvonalú ellátást kapja-
nak, párbeszédre (nem egyoldalú kom-
munikációra) és szoros együttmûködésre
lenne szükség.

Köszönet az MKE-nek azért, hogy a
mûhelybeszélgetés megszervezésével
megteremtette annak a lehetõségét, hogy
ismereteink egy hatékony és jól mûködõ
gyakorlat megismerésével bõvüljenek. ■
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