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Szakmai találkozó  
a Halis István Városi Könyvtárban

2018. október 8-ára Czupi Gyula, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár igazga-
tója, szakmai találkozóra hívta a könyvtáros szakma képviselőit. Az esemény célja könyv-
táruk elmúlt években véghez vitt fejlesztésének bemutatása volt. A szervezők azt ígér-
ték, hogy a nagykanizsai könyvtár innovatív munkáját a gyakorlatban is megismerhetik a 
résztvevők. 

A találkozó a Nagykanizsa város történetét feldolgozó internetes platform1 bemutatá-
sával kezdődött, melyet a városi könyvtár működtet. Ahogy az oldal fejlécében olvasható, 
itt található „A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről”. Mi is ez a minden, ami meg-
tudható belőle a városról és környékéről? Olvashatunk többek között digitalizált kanizsai 
iskolai értesítőket, valamint helyi folyóiratokat ugyancsak digitalizálva, a város híres szü-
lötteinek és lakóházainak adatait, egy időrendi táblázatot a város történetéről, valamint a 
Mindentudás Nagykanizsai Egyetemének előadásait is.

Czupi Gyula igazgató előadása
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A könyvtár elkötelezetten támogatja a város történetével foglalkozó kezdeményezése-
ket. Ennek egyik jó példája Tarnóczky Attila Hol, mi? Kanizsai házak és lakói című elekt-
ronikus kiadványa2, amely helyi jeles épületekről szól. A honlapon az egyes utcák nevére 
kattintva, elolvashatjuk az ott található lakó- és középületekhez kapcsolódó információ-
kat. A Hol, mi? Kanizsai házak és lakói című kiadvány egyes képeiből Szörényi Szabolcs egy 
ún. függőleges kiállítást hozott létre, melyet a könyvtár lépcsőházában mindenki megte-
kinthetett.

A honlapok ismertetése kapcsán körvonalazódott az igazgató úr könyvtárvezetési 
stratégiája, gyarapítási elvei, munkatársai sokrétű munkája. A gyarapítás és az állomány 
naprakészen tartására hasznosnak bizonyul az az elv, miszerint egységnyi idő alatt a gya-
rapított és az apasztott dokumentumok számának meg kell egyeznie, vagyis a gyűjtemény 
nem növekedhet. Ebbe a KSZR-ben működtettet állományrészek is beletartoznak. Ez a 
gyűjteménykezelési politika a raktározási problémákat is megoldotta az utóbbi években.

A Halis István Városi Könyvtár mindennapi munkáját az egyes munkafolyamatokat 
végző kollégák rövid összefoglalói hozták közelebb a hallgatósághoz. Az összefoglalókat 
a találkozó résztvevőinek hozzászólásai egészítették ki személyes tapasztalataikkal, élmé-
nyeikkel. A délután folyamán lehetőség nyílt arra, hogy a hallgatóság az egyes témákról 
többet is megtudjon, a könyvtárosokkal hosszabban is lehetett beszélgetni munkájukról 
egy mini workshop formájában, a könyvtár kávézójában. 

„Miniworkshop” –  szakmai beszélgetés a könyvtár munkatársai és a találkozó résztvevői között

Így kaphattunk képet az „iskola városi könyvtárosa” és az „élő történelem teaház” 
programokról is. A könyvtár munkatársai, Benke Dániel, Nagy András és Szántóné Izsa 
Melinda a környék iskoláival jó kapcsolatot kiépítve viszik közelebb az olvasnivalót a diá-
kokhoz, vagy igény szerint élményszerű történelemórákat tartanak a tananyag színesítése, 
gazdagítása céljából. 

A Könyvfutár szolgáltatást végző munkatárs elmondta, hogy azok részére, akik vala-
milyen egészségügyi okból nem tudnak személyesen eljárni a könyvtárba, házhoz viszi a 
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dokumentumokat. A könyvek kiszállítása mellett mindig szakít időt egy kis beszélgetésre, 
hogy az otthonukat ritkán elhagyó emberek mindennapjait így tegye színesebbé.

A könyvtárban a dokumentumok elhelyezésére változatosan, az igényeknek megfe-
lelően összeszerelhető polcrendszer készült néhány évvel ezelőtt, az új épület részére. 
A polcokat egy kézi emelő segítségével könnyen és gyorsan lehet mozgatni, ezáltal a 
könyvtári terek igény szerint átrendezhetővé váltak. A polcok feliratozása, a dokumentu-
mok elhelyezése, könnyű visszakereshetősége egyaránt az olvasók kényelmét szolgálja. A 
találkozó résztvevői megtekinthették ezt az egyedi rendszert működés közben is. 

Egyedi polcrendszer mozgatás közben

A szakmai találkozóról szóló beszámoló több pontja is az együttműködésről, az 
együttgondolkodásról szólt. Az egyik ilyen elem az Azolo, az olvasás órája program volt. 
Az Azolo program kiválasztásra került az EFOP Az én könyvtáram című projekt keretében, 
melynek során országosan elérhető mintaprogrammá válik a későbbiekben. A projekt a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a megyei könyvtárak, az OSZK Könyvtári Intézete, az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM), valamint a könyvtárszakmai szer-
vezetek együttműködésében valósul meg. A mintaprogramot fejlesztőként Czupi Gyula 
igazgató úr jegyzi. Célja egy olyan komplex, a szövegértést, az anyanyelvi és a digitális 
kompetenciát egyaránt fejlesztő programleírás létrehozása volt, melyet bárhol bárki bár-
milyen könyvtári vagy iskolai környezetben adaptálhat. Lényege, hogy az egyes irodalmi 
művek elolvasását követően az Azolo oldalán3 található kérdések segítségével játékos for-
mában feldogozzák a művet a tanulók. Magyar irodalom órákon, iskolai könyvtári foglal-
kozásokon, vagy nyári táborok alkalmával élményszerűen fejleszthető általa a szövegértés 
az olvasni szerető, de az olvasást kevésbé kedvelő vagy ritkán olvasó diákok esetében is.

Az én könyvtáram projektben az Azolo mellett Kardos Ferenc igazgatóhelyettes „Itt-
Hon” helyismereti olvasótábor című mintaprogramja is kidolgozásra került. Az olvasótábor a 
7-8. évfolyamos tanulók olvasásfejlesztését célozza meg. Nyári tábor keretében a tanulók 
helytörténeti, honismereti információkkal gazdagodnak, fejlődik az önálló tanulási, is-
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meretszerzési képességük. Az egyhetes tábor során egy olyan komplex fejlesztő munka 
zajlik, amely tartalmaz anyanyelvi nevelést, digitális kompetenciafejlesztést, de művészeti-
esztétikai fejlesztést is.

Az intézményi együttműködés jegyében a szakmai nap vendége volt Péterfi Rita, az 
OPKM főigazgatója. Az OPKM rendelkezik az iskolai értesítők/évkönyvek egyik legna-
gyobb gyűjteményével az országban. A Halis István könyvtár nagyszabású digitalizálási 
munkájához az OPKM rendelkezésre bocsátotta mindazokat a nagykanizsai vonatkozású 
iskolai értesítőket/évkönyveket, melyek a városban nem voltak fellelhetők. Péterfi Rita 
elmondta, hogy az iskolák által kiadott érdemsorok, értesítők, évkönyvek a magyar ok-
tatás-, művelődés- és társadalomtörténet egyedülálló forrásai. Iskolai értesítők a XVIII. 
századtól a XX. század közepéig tartó időszakban jelentek meg. Egy-egy ilyen dokumen-
tum tartalmazza az adott oktatási intézményben tanuló diák érdemjegyeit, a tanárok ne-
veit és az általuk oktatott tantárgyakat. Összefoglalják bennük az adott tanév történéseit, 
a tanárok tudományos munkáit. Ezek a dokumentumok egyedülálló forrásai a helytörté-
neti, családtörténeti kutatásoknak.

Az OPKM munkatársai jóvoltából elkészült az a bibliográfiája, amely az 1800–1948/49 
között, a történelmi Magyarországon megjelent iskolai értesítők bibliográfiai leírását tar-
talmazza országos lelőhelyadatokkal kiegészítve. A bibliográfia első kötete 1996-ban je-
lent meg az OPKM kiadásában, és ezt követte még 18 további kötet. Az OPKM szívesen 
várja mindazon könyvtárak jelentkezését, ahol iskolai értesítők találhatók, hogy a digitali-
zálási munkát, valamint a lelőhelyadatok kiegészítését folytatni tudja.

A szakmai napot Kaposi Zoltán történész Nagykanizsa 1850 és 1945 közötti időszakának 
iskolatörténete című, a Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme keretében elhangzó előadása 
színesítette. Az előadásra a találkozó résztvevői mellett kanizsai középiskolások jöttek el 
nagy számban. Az előadás a tudományos igényű helytörténetírásról és a könyvtár digita-
lizálási munkájának hasznáról is szólt.

Kaposi Zoltán történész előadása
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A találkozó alkalmat adott arra, hogy Kocsis Katalinnak, a könyvtár nyugalmazott 
zenei könyvtárosának, aki jelenleg is kutatja és közli a város zenetörténeti emlékeit, át-
nyújtsák a Zala Megye Könyvtárügyéért-díjat. 

A nap során az ígéretekhez híven megismerhettük a Halis István Városi Könyvtár in-
novatív munkáját, szakmai beszélgetéseken vehettünk részt, új kapcsolatokat építhettünk 
ki. És természetesen a nap nem múlhatott el gólyalábazás nélkül, ha valaki Nagykanizsán 
jár, ezt kötelező kipróbálnia.

Goda Beatrix

Jegyzetek

1. www.nagykar.hu
2. http://holmi.nagykar.hu/
3. www.azolo.hu
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Azolo, egy szenvedélyes könyvolvasó, gólyalábával még a saját árnyékát is átlépi


