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Ez a gyûjtemény a tervek szerint még hosszabb
ideig megtekinthetõ lesz az érdeklõdõk számára.

A tudományos ülésen elhangzott elõadások
teljes terjedelemben olvashatók az MKE Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezetének
honlapján, melynek címe: http://mkeszab.fw.hu.

Szentesi Lajos

Kállay Rudolf Orvosi Szakkönyvtár

Zempléni és felvidéki
kistelepülések

könyvtárosainak regionális
tanácskozása Sárospatakon

A sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár von-
záskörzeti központként éveken keresztül rendsze-
resen segítette a térség tizenhét kistelepülési
könyvtárának munkáját. Hatékony volt a kapcso-
latunk a könyvtárosokkal és a fenntartókkal is. A
vonzáskörzetek megszûnésével, majd a miskolci
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár módszerta-
ni osztályának felszámolása után a mi térségünk-
ben is számos aprófalvas település könyvtárát
zárták be végleg különféle indoklással. Az önál-
lóan mûködõ helyi gyûjtemények nagy részét
pedig általános iskolával, faluházzal vonták össze.
Jelenleg közös fenntartású intézményként mûkö-
dõképesek. Ezután a térség könyvtárainak veze-
tõi magukra maradtak. Szakmai munkájukhoz a
megfelelõ információáramlás lelassult, a valaho-
vá tartozás érzése megszûnt. Néhány könyvtáros-
sal maradt csak fenn a kapcsolatunk.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) a 14/2001. (VII. 4.) számú rendeletével
létrehívta a könyvtári szakfelügyeleti rendszert,
hogy a könyvtárfejlesztési stratégiai terv része-
ként, az EU-s felkészülés folyamatában felmér-
hessék a kistelepülési könyvtárak helyzetét, mû-
ködõképességüket, a tárgyi és személyi feltétele-
iket, szolgáltatásaikat annak érdekében, hogy az
aprófalvakban élõk könyvtári ellátása korszerû
formában valósulhasson meg.

Az elmúlt idõszakban a miskolci II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár koordinálásával a zemp-
léni régió számos községi könyvtárába könyvtári
szakfelügyelõk látogattak el. Az ellenõrzött
könyvtárak vezetõi fõként a rendszeres tanács-
adás és a szakmai továbbképzés lehetõségét hiá-
nyolták, illetve kérték.

Ez a kérés valósult meg 2004. január 14-én,
amikor szakmai összejövetelre hívtuk meg a zemp-
léni kistérségben még mûködõ könyvtárak veze-
tõit. A háromnapos programot a felvidéki könyv-
tárosok is megtisztelték részvételükkel.

A rendezvény lebonyolítását a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete Zempléni Könyvtárosok Szer-
vezete hatékonyan segítette.

Az összejövetel színhelye a sárospataki Zrínyi
Ilona Városi Könyvtár volt, ahol a január 14-én
kezdõdött plenáris ülésen Halász Magdolna, az
intézmény igazgatója üdvözölte a csaknem fél-
száz könyvtáros kollégát, és megnyitotta a tanács-
kozást. Trembeczki Lászlóné, az MKE zempléni
szervezete elnöke is nagy örömmel tolmácsolta
jókívánságait.

Ezután a résztvevõk nagy érdeklõdéssel hall-
gatták meg Kopcsay Ágnes fõtanácsosnak a Nem-

zeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtár-

fejlesztési programjáról adott elemzõ tájékoztatá-
sát. A népszerû és igen felkészült elõadótól meg-
tudhattuk, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma az 1997-es CXL. számú, úgyne-
vezett kulturális törvény irányelvei alapján 1999-
ben rövid távú fejlesztési programot állított össze,
melynek legfõbb célkitûzése a tudásalapú társa-
dalom megteremtése, az esélyegyenlõség biztosí-
tása, a kulturális örökség védelme volt. Elsõren-
dû feladatként határozták meg a megyei és a városi
könyvtárak telematikai fejlesztését, a könyvtári
szakfelügyeleti rendszer országos kiépítését, a
könyvtári munkát segítõ jogszabályok megalko-
tását. Az európai uniós felkészülés folyamatában
nagy jelentõségû intézkedés volt a határon túli
magyar könyvtárak hungarica anyagának bekap-
csolása az Országos Dokumentumellátási Rend-
szerbe (ODR), a minõségfejlesztés és minõség-
biztosítás bevezetése, és a könyvtárosok hétéven-
ként kötelezõ továbbképzési programjának meg-
valósítása. A fejlesztési tervben kiemelkedõen
fontos feladatként a regionális könyvtári ellátás, a
kistérségek könyvtári ellátása is szerepelt. Az
újabb öt évre  készített könyvtárfejlesztési terve-
zetben a kistelepülések könyvtáraiban az
internethasználat lehetõségének megteremtését, a
nemzeti kulturális örökség értékeinek digitalizálá-
sát, a könyvtárosi életpálya vonzóvá tételét,  minden

évben ötven kis könyvtár fejlesztését  (épület, beren-
dezés, szolgáltatások stb.), az EBSCO adatbázis
ingyenes elérését a könyvtárakban, az ODR tag-
könyvtáraiban a minõségbiztosítást és a fogyatékkal
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élõk könyvtári ellátását határozták meg. A legfõbb
célkitûzés: bárki számára bárhonnan biztosítani a
korlátlan internetes hozzáférést a dokumentumok-
hoz és az információkhoz.

A plenáris ülésre meghívtuk Sarka Ferencet,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés Ok-
tatási és Közmûvelõdési Fõosztályának vezetõjét,
aki a megye könyvtárfejlesztési koncepcióját mu-
tatta be. A közelmúltban megválasztott kiváló
szaktekintély megyénk sajátságos gazdasági és tár-
sadalmi helyzetének ismeretében (munkanélküli-
ség, az aprófalvas települések lakosságának el-
öregedése, nagy a migráció, sok az ellátatlan te-
lepülés) és az 1997. évi kulturális törvény EU-
konform elõírásai alapján vázolta fel könyvtára-
ink fejlesztési elveit. Borsod-Abaúj-Zemplén
megye vezetõi elengedhetetlenül fontosnak tart-
ják a térség lakosságának könyvtári ellátását, a
megfelelõ szintû információs szolgáltatás megva-
lósítását és az esélyegyenlõség megteremtését. A
kistérségek hálózatba történõ szervezése, a regio-
nális központok létrehozása, a megszûnt könyv-
tárak mûködõképessé tétele, az önkormányzatok
együttmûködése, a hálózati projektek kidolgozá-
sa, a tudományos kutatómunka eredményeinek
felhasználása, a megfelelõ tárgyi és személyi fel-
tételek megléte, a könyvtárosi életpálya vonzóvá
tétele a területi ellátás hatékony megvalósításának
biztosítéka. A kistelepülések könyvtári ellátását
önálló intézményben, szolgáltatóhelyeken vagy
mozgókönyvtári szolgálat formájában, illetve
megfelelõ informatikai hálózat megteremtésével,
elektronikus formában tervezik megvalósítani. A
fejlesztés irányelvei: régió – kistérség – együtt-

mûködés – szakmai elvárás – sikeres EU-s pá-

lyázatok = korszerû könyvtárak.

Ezután Tormássy Zsuzsának A magyarorszá-

gi könyvtárak szerepe az EU-s felkészítésben

címû, nagy figyelmet lekötõ tájékoztatásából
megtudhattuk, hogy a Külügyminisztérium a kom-
munikációs stratégia részeként 2001-ben a me-
gyei európai információs pontok mellett kis könyv-

Tormássy Zsuzsa, Halász Magdolna, Kopcsay Ágnes,
Sarka Ferenc

Dr. Bihary Albertné igazgatóhelyettes (Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár)

Szilágyi Sándorné igazgatóhelyettes (II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár)

A nemzetközi továbbképzés résztvevõi
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tárak részére hirdette meg EU-s gyûjtemények

kialakítása címû pályázatát, amely országosan
elérte a célját. Ennek kapcsán több mint száz
városi és községi könyvtár kapcsolódhatott be az
EU-s felkészítõ projektbe, amely az adott telepü-
lés lakosságának és a környezõ településeken élõk-
nek a megfelelõ szintû tájékoztatását, EU-s gyûj-
temény létrehozását és különféle rendezvények
szervezését kívánta meg. A pályázaton támoga-
tást nyert kistelepülések könyvtárosai gondos,
lelkiismeretes munkájának egyik bizonyítéka az
európai uniós népszavazásunk pozitív eredménye.
Ezért 2004-ben is kiemelt programként kezelik a
könyvtárak részére kiírt pályázatot, amely a háló-
zatban történõ gondolkodást segíti, az EU-s in-
formációknak a használóhoz történõ eljuttatását
szándékozik megvalósítani. A program koordiná-
lója továbbra is Tormássy Zsuzsa. Professzioná-
lis munkáját az EU-s hálózatba bekapcsolódott
könyvtárosok is elismerik, értékelik.

Másnap délelõtt Trembeczki Lászlóné elnök-
letével folytatódott a szakmai tanácskozás.

Elõször dr. Bihari Albertné, a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
igazgatóhelyettese A gyermekkönyvtár módszer-

tani kérdéseirõl címmel adott igen érdekes és
gyakorlati tapasztalatokat közreadó tájékoztatást.
Az elismert könyvtári szaktekintély a kistelepülé-
sek könyvtáraiban nélkülözhetetlennek tartja a
gyermekrészleg kialakítását. Sok hasznos útmu-
tatást kaphattunk az állományalakításhoz, a nyi-
tott-tér koncepció megvalósításához (átjárás a fel-
nõtt részlegbe), a dokumentumállomány védelmé-
hez és az ésszerû állománykivonás munkálatai-
hoz is. Kiemelte az olvasás, az olvasószolgálati
munka fontosságát, a gyermekekkel való egyéni
és csoportos foglalkozás jelentõségét és a tehet-
séggondozást.

Szilágyi Sándorné, a miskolci II. Rákóczi Fe-
renc Megyei Könyvtár nagy gyakorlattal rendel-
kezõ igazgatóhelyettese pedig a minden intézmény
számára aktuális feladat, az éves könyvtári sta-
tisztika elkészítéséhez adott igen alapos, részletes
felvilágosítást. A statisztika a fejlõdés, a könyvtá-
ri munka tükre, a minõségfejlesztés, az egyes mun-
kafolyamatok mérésének segítõje. A jó statiszti-
kának a különbözõ nyilvántartások pontos és
naprakész vezetése a feltétele.

A tanácskozás résztvevõi nagyon várták a
mûhelymunkát, hogy elméleti és gyakorlati segít-
séget kapjanak a könyvtár (vagy kettõs funkciójú

intézmény) mûködésével kapcsolatos szabályza-
tok összeállításához (szervezeti és mûködési sza-
bályzat, gyûjtõköri és könyvtárhasználati szabály-
zat, küldetésnyilatkozat stb.), a kötelezõ nyilván-
tartások elkészítéséhez, naprakész állapotban tör-
ténõ vezetéséhez. A két szekció vezetõje Szenthe

Erzsébet és Halász Magdolna volt.
A harmadik csoportban az internetet használó

könyvtárosok Trembeczki Lászlóné segítségével
a levelezéssel, a böngészéssel és az ODR szol-
gáltatásaival ismerkedhettek meg.

A szakmai program után a résztvevõk váro-
sunk kultúrtörténeti értékeit és Jakab Gábor te-
hetséges népi kerámiamûvész mûhelyét is meglá-
togatták.

Január 16-án félnapos felvidéki kirándulással
fejezõdött be a háromnapos program. Kassán fel-
kerestük egy magyar iskola könyvtárát, és kedves
vendéglátónk volt Kolivosko István, a Bocatius
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese. Az intézmény
magyar nyelvû helytörténeti értékeinek megismeré-
se, tanulmányozása után elzarándokoltunk II. Rákó-
czi Ferenc és Zrínyi Ilona sírhelyéhez, majd a ro-
dostói ház kultúrtörténeti értékeinek megtekintését
követõen hangulatos, rövid városnézõ sétával bú-
csúztunk egymástól és a téli Kassa városától.

Összegezve: a háromnapos program elérte
célját, jól sikerült. A részt vevõ könyvtárosok
munkájukhoz kiváló szaktekintélyektõl, megfele-
lõ szintû tájékoztatást kaptak. Az országos és a
megyei illetékeseknek ösztönözniük kellene a
könyvtárak fenntartóit, hogy a közgyûjtemények
felkerülhessenek a nyilvános könyvtárak jegyzé-
kére, ami a fejlõdés, a korszerûsítés esélyének
biztosítéka. A rendszeres összejövetel és szakmai
vitafórum igénye is megfogalmazódott.

Halász Magdolna

könyvtárigazgató


