gyei könyvtárak feladatát, de arra
töreked(né)nek, hogy részt vegyenek egy
minõségi könyvtári szolgáltatás mûködtetésében. Így az erõforrások összevonásával 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 településekre, amennyit korábban a kistelepüléshez közel esõ városi könyvtár vitt
ki. Ebben csak az a jó, hogy az új könyveket más integrált könyvtári rendszerben dolgozza fel az új szolgáltató könyvtár, és ráadásul azzal még nem mûködik a
gépi kölcsönzés. Jelenleg a falvakban

dolgozó könyvtárosok két rendszert
használnak, hol géppel, hol hagyományosan kölcsönöznek. A kritikus olvasók
pedig nem restellik megjegyezni, hogy
hol van ebben a fejlõdés?! Ez az átmeneti probléma a megyei és városi könyvtárak kooperációjával orvosolható lenne.
Ahhoz, hogy a kistelepülések lakói
valóban magas színvonalú ellátást kapjanak, párbeszédre (nem egyoldalú kommunikációra) 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. ■

Szakmai nap a paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban
✒ bedekovity

Hatvan éve alapították meg Pakson a járási könyvtárat, amely negyvenöt évvel
ezelõtt költözött az egykori zsinagóga
épületébe. Pákolitz István paksi író, költõ, pedagógus nevét tizenöt éve vette fel
az intézmény. Ebbõl az ünnepi alkalomból rendeztünk szakmai napot, amelyre
egykori és jelenlegi kollégákat hívtunk
meg megyénkbõl, illetve képviseltették
magukat a határon túli partnerkönyvtáraink is.
Az emlékezés Csajági Sándor képviselõ megnyitójával kezdõdött, majd Németh Judit, a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár igazgatója köszöntötte könyvtárunkat.
Múltunkról Gutai István nyugalmazott könyvtárigazgató adott áttekintést.
„Nyári építési krónikánk élére a Paksi Járási Könyvtár felavatásának híre kívánkozik […] az ország legszebb könyvtárai-

nak a száma ismét gyarapodott eggyel
[…] az avatási ünnepség az Olvasó népért mozgalom elsõ nagyobb könyvtári
eseménye volt […]” – idézett Gutai Ist-
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ván a Könyvtáros címû folyóirat egyik
1968. évi cikkébõl. A településen korábban, már a XIX. században is volt bibliotéka, az elsõ a kaszinó könyvtára volt. A
II. világháború után azonban – Paks
nagyközség monográfiája szerint – régi
könyvtáraiból nem sok maradt meg:
„Részben széthordták, részben megsemmisítették a könyvek nagy részét.”
Az elmúlt negyvenöt évben több szervezeti változáson is keresztülment a bibliotéka, a használói igényeket azonban
folyamatosan szem elõtt tartotta. Ezért a
munkatársak mindig is igyekeztek eleget
tenni az új típusú információhordozók
iránti érdeklõdésnek: gyûjtötték a videokazettákat, hangoskönyveket. Korábban
az olvasók rendelkezésére álltak a nyomtatott menetrendek, telefonkönyvek, vásárlói katalógusok. Tehát már a ’80-as
években megvolt az a törekvés, hogy információs központtá váljon az intézmény. Természetesen emellett az irodalmi rendezvények is fontos szerepet
kaptak: irodalmi estek, író-olvasó találkozók, gyermekkönyvtári programok
színesítették a város kulturális életét.
16

Az új évezred küszöbén megkezdõdött
az informatikai fejlesztés. A könyvtár
dolgozói számítógépesítették a munkafolyamatokat. Az elektronikus kölcsönzést
2002. augusztus 5-én vezették be. 2005
õsze óta hozzáférhetõ az online katalógus; a kölcsönzési határidõt otthonról lehet hosszabbítani, illetve különbözõ dokumentumokat elõjegyezni. A kölcsönzés lejárata elõtt elektronikus levelet kapnak az érintettek, amely a közelgõ határidõre hívja fel figyelmüket. Az állománygyarapodásról az olvasók hírlevélben
kapnak tájékoztatást.
2003 óta jelenik meg a könyvtár Hiador címû könyvsorozata, amely Paks
helytörténetét mutatja be különbözõ témákban.
2009. január 1-jétõl a könyvtár munkatársai végezték a mozgókönyvtári ellátást. A kistérségi szolgáltatóhelyek állománygyarapítása is a Textlib könyvtári
szoftverrel történt, létrejött egy közös katalógus.
2012-ben átadhattuk a Kincskeresõ
Gyermekkönyvtárat, amely barátságos
légkörével sok új látogatót hozott. Kedveltek a baba-mama klubok, a népzenés
rendezvények és a kézmûves foglalkozással, kakaózással egybekötött mesedélutánok.
A korábbi feladatok kiegészültek,
igyekszünk lépést tartani a változó olvasói szokásokkal. 2013-ban bevezettük a
kölcsönözhetõ dokumentumok katalóguson keresztül történõ foglalását is.
A XXI. század könyvtárügyének bemutatására kértük fel Kiszl Pétert, az
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatóját. Marketingötletei a könyvtárak imázsépítésében
nagyon fontos szerepet játszhatnak.
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Fehér Miklóst – a Könyvtári Intézet
munkatársát – arra kértük, tartson egy
elõadást az új könyvtári stratégiáról. Miután ismertette az elmúlt stratégiai idõszakok célkitûzéseit és eredményeit,
vázolta a könyvtári trendeket és új kihívásokat.
Versenyhelyzetben vagyunk, hiszen
minden dokumentumról készíthetõ digitális másolat, amit bárki, bárhonnan,
bárkinek közvetíthet. Számolni kell a lakónépesség változásával, a hátrányos
helyzetûek számának növekedésével és
az infokommunikációs eszközök terjedésével.
Kitörési pontjaink: helyismereti, helytörténeti információk; oktatási háttértevékenység; kulturális, közösségi tér;
specializálódó gyûjtemény, speciális
szolgáltatások; információk metaadatolása; hálózati mûködés; szaktudás,
IKT-technológiák; archiválás; egységes,
olvasóbarát portálszolgáltatások.
Fontosnak tartjuk a határon túli kollégáinkkal való kapcsolattartást, együttmûködést. Vendégeink Szabadkáról és
Viskrõl érkeztek. Õket arra kértük, hogy
egy rövid prezentáció keretében mutassák be könyvtárukat és szolgáltatásaikat.
Szabadkáról Ágoston Pribilla Valéria és
Bognár Irén tartott elõadást, Viskrõl
Goór Mónika.
Ebéd után köszöntöttük olvasóinkat is.
Több évtizedes hûségüket örökös tagsággal háláltuk meg, és oklevelet adtunk át,
majd együtt meghallgattuk a Kávészünet
együttes zenés irodalmi mûsorát.
A jeles alkalmat sikerült méltóképpen
megünnepelnünk. A szakmai elõadások
iránymutatásából építkezünk tovább, miközben hûek maradunk hagyományainkhoz. ■

Január–februári
lapszámunk szerzõi

Boda Gáborné Köntös Nelli
ELTE BTK Könyvtár- és
Információtudományi Intézete,
Budapest

Dományi Zsuzsa
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár,
Tata

Goldschmidt Éva
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár,
Tata

Petrozsényi Eszter
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár,
Tata

Pumerscheinné Bedekovity Dóra
Pákolitz István Városi Könyvtár,
Paks

Sándor Gertrud
Zalaegerszegi Törvényszék
dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtár,
Zalaegerszeg

Sárpátki Ádám
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár,
Budapest

Sinkó Ildikó
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár,
Tata

Szilassi Andrea
József Attila Megyei és Városi Könyvtár,
Tatabánya
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