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Szakmai tapasztalatcsere
szép élményekkel
Prágában

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Szervezetének programja

A megyei szervezet minden évben színvonalas
tanulmányutakat szervez tagjainak más országok,
emberek és könyvtárak megismerésére.

Idei utunk Prágába vezetett. El is indultunk
május 26-án szerdán éjfélkor, és hosszú, fárasztó
utazás után, másnap délben megérkeztünk. Rövid
pihenõt követõen elindultunk felderíteni a várost, a
helyi tömegközlekedéssel. Szerintünk egy várost
csak úgy lehet igazán megismerni, ha villamoso-
zunk, metrózunk és buszozunk: nagyon sokat el-
árul az emberek mentalitásáról. (Meglepett minket,
hogy a kismamáknak a gyerekek és a felnõttek is
szó nélkül, udvariasan átadták a helyüket.)

Felderítõ utunk elsõ állomása a város fiatalja-
inak kedvelt találkozóhelye, a Vencel tér volt.
Idegenvezetõnktõl megtudtuk, hogy Prágában a
randevúkat úgy szokták megbeszélni: találkozunk

a lónál. (Ugyanis a Vencel tér múzeum felõli
részén egy lovasszobor áll.) Szerencsénkre egy
nemzetközi ifjúsági kiállítást láthattunk köztéri
szobrokból. A szobrok között akadt több meg-
hökkentõ és figyelemfelkeltõ alkotás is. A macs-
kaköves Vencel téren érdemes végigsétálni, mert
két oldalán gyönyörû régi épületek vonzzák a
tekintetet.

Másnap reggel az elsõ utunk a prágai X. ke-
rületi – mely városrész Nyíregyháza testvérváro-
sa – fiókkönyvtárba vezetett. Az épületet nem-
rég újították fel. Az igazgatónõ, Ivana Vanková,
a cseh könyvtáros kollégák és a Prágai Magyar
Kulturális Intézet könyvtárosa, Truchla Klára

nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Az alpol-
gármester köszöntött minket, Zselinszkyné Éva

ajándékot nyújtott át az egyesület nevében és
Nyíregyháza város jókívánságait tolmácsolta. A
könyvtár vezetõje bemutatta a modern, világos
és könnyen áttekinthetõ épületet és a merész
elrendezést, amely a hazai családi (kétfedeles)
könyvtárakra emlékeztetett bennünket. A köny-
veket az olvasók számára könnyen azonosítható
piktogramokkal jelölik, és témakörönként helye-
zik el a polcokon. A számítógépes könyvtári
rendszerüket is maguk készítették, a neve Kónias,
a hírhedt cseh könyvégetõ szerzetesrõl.
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Ha valaki beíratkozik ebbe a fiókkönyvtárba,
akkor a tagsága Prága összes könyvtárára érvé-
nyes, és így egy hónapra maximum negyven
dokumentumot kölcsönözhet ki. (Ezt mi roppant
érdekesnek találtuk.) Ugyanez vonatkozik a
könyvtárosokra is! A kölcsönzések nyilvántartá-
sa, a felszólítások kiküldése teljesen automati-
kus, számítógép végzi még a borítékok címzését
is, sõt, ha valakinek e-mailcíme van, arra kapja
a felszólítást. Így reklamációnak helye nincs, mert
a gép nem tesz kivételt. Megkérdeztük azt is,
hogy mi történik azokkal az olvasókkal, akik
sokadik felszólításra sem hozzák vissza a kiköl-
csönzött dokumentumokat. A könyvtár vezetõje
elmondta, hogy az összes prágai könyvtárnak van

egy közös jogi osztálya, amely akár peres úton
is visszaszerezheti a kintlévõségeket. Tervezik
egy kávézó terasz kialakítását, ahol az olvasók
kényelmesen olvashatnak a szabad levegõn.
Nincs raktáruk, minden könyv szabadpolcon ta-
lálható, tizenkét könyvtáros szolgálja ki az olva-
sókat. Ez volt az elsõ épület Prágában, amely
kimondottan könyvtári célra épült 1924-ben, és
azóta is könyvtárként mûködik.

Ezután a Klementinumot, a cseh nemzeti
könyvtárat kerestük fel, amely a középkorban
jezsuita kolostor volt. Az olvasószolgálat veze-
tõje, Jitka Pejsova és két munkatársa rendkívül
szívélyesen fogadta a magyar kollégákat. Elõ-
ször azt a részleget néztük meg, amelyet az ol-
vasók beíratkozás nélkül is igénybe vehetnek és
ahol a fénymásolástól az internetezésig sokféle
szolgáltatást vehetnek igénybe. Ebben a terem-
ben lehet beíratkozni is. Felkerestük az olvasó-
termet is, amely a vizsgaidõszakban tömve van
diákokkal (annak idején ez volt a kolostor ebéd-
lõje). Érdekessége a szilvalekvárral tapasztott,
óriási cserépkályha. Felmásztunk a csillagvizs-
gáló toronyba, ahonnan csodálatos kilátás nyílt
az „ezertornyú” városra. Ezt követõen a jezsuita
könyvtárban könyvritkaságokat láthattunk. Meg-
tekintettük a csodálatos tükörkápolnát, amelyben
remek akusztikája miatt gyakran rendeznek ko-
molyzenei koncertet. Az általunk kezdeménye-
zett szakmai kapcsolatokat szeretnénk kölcsönö-
sen tovább ápolni, s a cseh kollégák örömmel
fogadták el meghívásunkat. Közös szakmai pro-
jektek, programok kerültek szóba, melyekre –
európai uniós tagországok lévén – kibõvültek a
lehetõségek, s szeretnénk ezekkel élni.

Délután átsétáltunk a Károly hídon, amelyen
csak gyalogosan lehet közlekedni. A hangulatát
a zenészek, a mûvészek, a kintornás, a turisták
áradata és az árusok határozzák meg. A bejárata
lenyûgözõ látványt nyújt a tornyával és a Kis
Velencével. Ellátogattunk a várba, gyönyörû él-
mény volt látni a Szent Vitus székesegyházat és
sétálni az Arany utcácskában.

A zsidó negyedet is felkerestük, ahol láthat-
tuk az emeletes zsidó temetõt és az eredeti zsidó
házakat, a zsinagógát és a palotákat.

Az utolsó napon egy csodálatos kirándulással
leptek meg bennünket a szervezõk. A festõi szép-
ségû Karlovy Vary volt az úti célunk. Ez a vá-
roska a hegyek közé épült, s ahogy idegenveze-
tõnk említette, azért különleges, mert ilyen hely-
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re általában nem építenek várost. Talán ez
adja meg a szépségét és a hangulatát. Híres
a gyógyvizérõl, amelyet mi is végigkóstol-
tunk, s ámulatba ejtett bennünket a Pupp-
kastély épülete. Felkerestük azt az emlék-
mûvet is, amelyet a hálás magyarok állíttat-
tak fel a városka mellett.

A hazautazás elõtt idegenvezetõnk még egy
kellemes meglepetést tartogatott a csoport szá-
mára. A mesebeli Telc volt utunk utolsó állomá-
sa. Ennek a kis településnek a házai, fõként a
homlokzatok, leginkább egy filmforgatás díszle-
teihez hasonlítottak, elbûvölõ látványt nyújtot-
tak.

A prágai szakmai kirándulás, hasznos, érde-
kes, emlékezetes élmény marad mindannyiunk
számára – úgy gondoljuk, hogy elsõsorban a
szervezõknek és rendkívüli mûveltségû idegen-
vezetõnknek, ifj. Brogyányi Mihálynak köszön-
hetõen.

Köszönjük mindenkinek, aki bármivel is hoz-
zájárult a szervezõk közül a sikeres úthoz, és
köszönjük a támogatást, melyet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs,

Külkapcsolatok és Kisebbségei Bizottsága, vala-
mint az OTO-TEX KFT. nyújtott számunkra.
Természetesen köszönjük a könyvtáros kollégák-
nak, hogy együtt tölthettük ezt a négy kellemes
napot. Izgalommal várjuk a jövõ évi kirándulás
idõpontját és úti célját.

Tölgyesi Attiláné – Suskó Ágnes

Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház,
Tiszalök


