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Új utakon az olvasók felé

Hagyomány és innováció a nagykanizsai  
városi könyvtárban

Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatta, hogy akármilyen szakmai fórumon nyilvá-
nuljanak is meg, a nagykanizsai könyvtáros kollégák innovatívak, kreatívak és mindenek-
előtt olvasó- és felhasználóbarát megoldásokat találnak szolgáltatásaik fejlesztése során. 
Bizonyára a könyvtárvezetők lendületének, emberségének és vállalkozó szellemiségének 
is köszönhető, hogy hasonló filozófiával dolgozó kollégákat tudtak maguk köré gyűjte-
ni, akik számára a könyvtárosság értelmes alkotómunkának tekinthető, és sosem azon 
sopánkodnak, hogy mit miért nem lehet megoldani. Ahogy a kötet beköszöntő-ajánló 
soraiban Dénes Sándor polgármester úr is kiemelte, a nagykanizsaiak méltán büszkék 
a könyvtárukra és a könyvtárosaikra, akikre bátor kísérletező kedv és modern szakmai 
megközelítés jellemző. A könyvtár munkatársaihoz köthető innovatív, kreatív munkás-
ságból, olvasó- és értékközpontú szemléletből adott ízelítőt többek között Benke Dá-
nielnek és Musztács Krisztiánnak az iskola és a könyvtár együttműködési lehetőségeit 
taglaló írása (lapunk 2017/8. számában), Kardos Ferenc igazgatóhelyettes tanulmánya 
a KSZR keretében megoldható, a helyi települések régi könyves és kéziratos kincseire 
vonatkozó értékőrzésről (lapunk 2018. szeptemberi számából), valamint Czupi Gyula, a 
könyvtár igazgatójának összefoglalója a városlakók jóllétének támogatására tett nyitvatar-
tási és térszervezési újításokról (lapunk 2018. novemberi számában). Ahogy Czupi Gyula 
is utal rá bevezetőjében, egy sikeres könyvtár életében ehhez járul hozzá meghatározó 
momentumként a könyvtár munkáját segítő-támogató sokszínű kapcsolatrendszer és a 
városlakók könyvtárhasználói kedve, kezdeményező és véleményalkotó készsége. Egyik 
sem létezhet a másik nélkül.

A Nagykanizsa helytörténetének, kultúrájának szempontjából több fontos kötetet 
is jegyző Büki Pálné kezdeményezésére készült el a kötet, amelynek készítése során a 
könyvtár fiatal, innovatív szellemiségű munkatársa, Benke Dániel csatlakozott szerzőtárs-
ként. Így jött létre egy nem mindennapi módon egyszerre szakmai és személyes tartalmú, 
papíralapú és elektronikus formában is megjelenő kiadvány, amely a nagykanizsai Halis 
István Városi Könyvtár szakmai filozófiáját, szolgáltatásait, újításait hivatott bemutatni.

A kötet nem egy hagyományos formában elkészített szakmai beszámoló, rendha-
gyó, ve gyes (mondhatni eklektikus) stílusú, műfajában is igen vegyes képet mutat. Sok 
szempont ból inkább úgy olvasható, mint egy, a saját szakmai és kulturális hagyomá-
nyaira, illetve a korszerű innovációra egyaránt figyelemmel lévő, de más könyvtárak és 
kollégák számára is követhető filozófiát, könyv-könyvtár- és olvasóbarát szellemiséget 
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képvisel(het)ő gyűjtemény, iránytű, amely személyes visszaemlékezések, rövid történetek, 
beszélgetések, vallomások (és a hozzájuk társuló helytörténeti és könyvtártörténeti jelen-
tőségű képanyag, valamint gazdag jegyzetapparátus), illetve egy-egy másutt (3K, TMT) 
korábban már megjelent írás erejéig tanulmányok, rövid eszmefuttatások formájában tár-
ja elénk a szerzők és mások benyomásait, élményeit a könyv és a könyvtár(ak) jelentősége, 
valamint az ember és a könyv, az olvasás öröme kapcsán.

A 134 oldalas kiadvány első fejezete az Olvasás és könyvtárba járás címet viseli, amely 
statisztikák helyett szakmai kiadványoknál szokatlanul személyes hangú, mégis informa-
tív és magukkal ragadó írásokat tartalmaz a Nagykanizsai könyvtárhasználók különböző 
generációinak meghatározó könyvtári és olvasmányélményeiről, Büki Pálné és Benke Dá-
niel tollából.

A második a Könyvtár és működése című fejezet a könyvtár névadójának jelentőségéről 
való megemlékezésen túl az intézmény hagyományait és az új könyvtárpalota, valamint 
a 21. századi korszellem által kínált/megkívánt innovációs lehetőségeket veszi számba. 
E fejezetben szerepel többek között a könyvtár vezetőinek, Czupi Gyulának és Kardos 
Ferencnek a hitvallásértékű beszámolója is arról, hogyan képzelik el a kistérségi könyvtári 
ellátás megoldását, méghozzá az addigiaknál hatékonyabban, s mikkel hogyan kísérletez-
nek a nagykanizsai városi könyvtárban e tekintetben.

A harmadik Új utakon címet viselő fejezet a nagykanizsai városi könyvtárban meg-
valósult korszerű, újító kedvű programötletek, a munka során alkalmazott módszertani 
újítások, innovatív megoldások területére vezeti az olvasót, talán azzal a szándékkal is, 
hogy a jó gyakorlatok megörökítésén túl gazdagítsa a más hazai könyvtárakban dolgo-
zók eszköztárát is. Ez a fejezet teszi világossá, hogy a teljes kötet nemcsak annak az 
időszaknak állít emléket, amelyre majd a „Nagykanizsai kísérlet”-ként tekinthet vissza a 
hazai könyvtártörténet, hanem a megújuló, korszerűsödő könyvtárszakma alkotóelemeit 
igyekszik csokorba szedni.

A záró A cél közös című fejezetben a helyi közoktatásnak és a városi könyvtárnak az 
olvasóvá nevelésben és a szaktárgyi (pl. történelem) oktatásban való példaértékű együtt-
működésének lehetőségeit tárja elénk, s abba nyerünk bepillantást, hogy mindezt hogyan 
sikerült megvalósítani Nagykanizsán (érdekes összehasonlításban a soproni gyakorlattal). 
A fejezet a nagykanizsai Könyvtárpártoló Alapítvány törekvéseinek bemutatásával zárul, 
amely egyben meg is hívja az olvasót a kötetben bemutatott munkához és küldetéshez 
való bajtársi-támogatói csatlakozásra.

Ez a tartalmas kötet rendkívül sokszínű képet tár elénk a nagykanizsai és általában 
a kortárs könyv- és könyvtárhasználati, illetve könyvtári szolgáltatási kultúráról, éppen 
ezért igen tanulságos, ösztönző, szakmai kiadványoktól szokatlan módon izgalmas olvas-
mány, a jövőben hasznosítható ötletek gazdag tárháza. Jó volna, ha több hasonló készül-
ne, hogy tanulhassunk belőlük.
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