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Könyvtárról könyvtárra

Így élünk mi
A Miskolci Városi Könyvtár fiókkönyvtárainak
élete 2004-ben több szempontból sokat válto-
zott. Technikai felszereltségünk korszerûbbé vált,
szolgáltatásaink bõvültek, rendezvényeink szá-
ma gyarapodott.

A legjelentõsebb változást az okozta, hogy a
TINLIB adatbázis konvertálásával áttértünk a
Huntékára. Ezt az MTA SZTAKI munkatársai
végezték, rendszergazdánk és néhány könyvtá-
ros kollégánk közremûködésével. Ennek elõzmé-
nyei: 1992 decemberében vásároltuk meg a
TINLIB objektumorientált, négy modulból álló
integrált programját, amelyet Angliából impor-
táltak, lefordítottak és az MTA SZTAKI terjesz-
tette.

Elõször csak egyik fiókkönyvtárunk, majd to-
vábbi két fiókkönyvtárunk állományával töltöt-
tük fel. Jelenleg a három nagyobb fiókkönyvtár
állományának kétharmada benne van az adatbá-
zisban, jövõre a többi fiókkönyvtár is elkezdi
majd feltölteni. Kezdtük két IBM PC-vel, ma
már 38 számítógép van a hálózatban, nyomtató-
val. A Huntéka elérhetõ az interneten, így közel

állunk ahhoz, hogy kölcsönzésre is használjuk.
Ennek elõkészületei a jövõ évben kezdõdnek.

Az eMagyarország pont létesítésével – pályá-
zat útján – három fiókkönyvtárunk nyert számí-
tógépeket, melyek már rendelkeznek CD- és
DVD-író-olvasóval, korszerûek, gyorsak, nyitva-
tartási idõben állnak az olvasók és a látogatók
rendelkezésére. Kollégáink közül többen akkre-
ditált képzéseken sajátították el a számítógépes
ismereteket, amelyeket a mindennapokban alkal-
maznak, s az olvasókat is oktatják. Tanfolyamo-
kat tartottak az internethasználattal kapcsolatban
általános és középiskolás csoportoknak, nyugdí-
jasoknak, kismamáknak. Számítógépes ismere-
teken kívül könyvtárpedagógiai, mûvelõdésszer-
vezõi, minõségmenedzsment és idegen nyelvi
oktatásban vesznek részt. Többen most végzik
fõiskolai, egyetemi tanulmányaikat. A jövõ útja
ez: mindezen ismeretek szükségesek ahhoz, hogy
a mai változó világhoz igazodni tudjunk, kor-
szerûek legyünk.

Könyvtáraink a helyi közösség szerves része-
ivé váltak. Olvasóink számára adatbázisokból,
internetrõl, dokumentumainkból szolgáltatunk
információkat, bibliográfiákat állítunk össze, ki-
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emelten gyûjtjük az Európai Unióval kapcsola-
tos és az egészséges életmódra való neveléshez
(benne a lelki élethez, az önmegismeréshez) szük-
séges dokumentumokat. Változatos programokat
szervezünk. Közhasznú információkkal látjuk el
a lakótelepen élõket, segítjük a hátrányos hely-
zetû, sérült vagy fogyatékos embereket problé-
máik megoldásában, tanácsokat adunk, könyvtá-
ri dokumentumok, ismeretek kínálatával tesszük
könnyebbé életüket, mindennapjaikat. Az általá-
nos és középiskolások, a fõiskolások és az egye-
temisták gyakran fordulnak hozzánk azzal az
igénnyel, hogy olyan irodalmat szerezzünk be,
amelyet tanulmányaikhoz az iskolai könyvtárak-
ban nem találnak meg. Ezeknek a kéréseknek,
ha csak lehet, eleget teszünk. Örömmel veszik
azt is, ha bármely témában segítünk a kutatások-
ban, dolgozatokhoz, diplomamunkához. A kör-
nyékünkön tanulóknak rendszeresen tartunk
könyvtárhasználati órákat, a vetélkedõket a pe-
dagógusokkal közösen rendezzük. Más intézmé-
nyekkel együttmûködve szórakoztató és ismeret-

bõvítõ rendezvényeket tartunk, a velünk élõ nem-
zetiségek és a környezetünkben található tájak
hagyományait megismertetjük. Sorozatban bemu-
tatjuk a megyében élõk néphagyományait, ze-
nés, táncos, irodalmi mûsort láthatnak az érdek-
lõdõk. A József Attila Fiókkönyvtárban huszon-
három éven át kiállítóterem mûködött, amelyben
országos hírû grafikusok, festõmûvészek, illuszt-
rátorok, fotósok, szobrászok alkotásaival, egy-
egy író évfordulóival, vagy egy-egy megjelent
könyv elõkészítõ munkáival, kiadók, levéltár,
múzeum mûhelymunkáival, grafikai biennálék
külföldi alkotóival ismerkedhettek meg a város-
ban élõk. Ez a terem 1995-tõl más funkciót ka-
pott. Azóta a megyében, a városban élõ mûvé-
szeti szakiskolások, amatõr mûvészek mutatják
be alkotásaikat: grafikusok, festõk, szobrászok,
fotósok, díszítõmûvészek, illusztrátorok. A la-
kótelepen tanuló általános és középiskolások
fellépnek rendezvényeinken. Szerzeményezé-
sünkben tekintetbe vesszük a város különbözõ
pontján lévõ fiókkönyvtárak különgyûjteményeit
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(például a helytörténeti, az idegen nyelvû, a
muzeális vagy a képzõmûvészeti állományt az
egyes fiókkönyvtárak kiemelten gyûjtik és kí-
nálják).

Gyermekkönyvtárainkban pezsgõ élet folyik:
könyvtárhasználati foglalkozások, az iskolai órák
kiegészítéseként diavetítések, videovetítések,
verses, zenei és irodalmi mûsorok, kreatív sza-
badidõs tevékenységek, szakkörök, vetélkedõk,
mesedramatizálások, szituációs játékok, ünnepek-
hez, évfordulókhoz kapcsolódó vagy várostörté-
neti versenyek, gyakorlati foglalkozások (báb-,
gyöngy-, virágkészítés stb.).

Könyvtárosaink magas fokú szakmai ismere-
tekkel, sok empátiával rendelkeznek, ezek segít-
ségével igyekszünk mindenütt egyforma színvo-
nalú szolgáltatást nyújtani. Törekszünk arra, hogy
technikai berendezéseink korszerûek legyenek,
ezt az idén el is értük, hiszen minden fiókkönyv-
tárunkban van már számítógép és internet-
kapcsolat. A feldolgozó munkához és az olva-
sók számára ma már megfelelõ számú számító-
géppel, másológéppel rendelkezünk. A könyvtá-
rosok figyelembe veszik az olvasók igényeit a
szerzeményezésnél és a rendezvények tervezé-
sénél, javaslataikat elfogadjuk, hasznosítjuk
munkánk során. Hálózatunkban azonosak a fel-
tételek, a beíratkozás egységes, ha valamelyik
fiókkönyvtárba belépett valaki, akkor használ-
hatja a többi fiókkönyvtár szolgáltatásait is. Ezt
fõképp a fõiskolások és az egyetemisták gyako-
rolják, mert adatbázisunkban a többi könyvtárról
is tudunk tájékoztatni, ha kell, küldjük tovább az
olvasót oda, ahol megtalálhatja azt a dokumen-
tumot, amelyet esetleg nálunk kikölcsönöztek.
Jó a kapcsolatunk a régión belüli kollégákkal, az
Országos Dokumentumellátási Rendszer tagjai-
val és a megyei könyvtárral. Könyvtárközi köl-
csönzéssel a nálunk nem található dokumentu-
mokat gyorsan megkaphatják olvasóink. Térítés
nélküli szolgáltatásaink is bõvültek, mert az
internet segítségével bárkinek bemutatjuk adat-
bázisunkat, segítünk a keresésben. Térítés elle-
nében folyóiratokat kölcsönzünk, olvasótermi
könyveket hétvégére kölcsönzünk, CD-re, flopira
letöltjük azt, amit az olvasó kér, szövegszerkesz-
tést tanulhat, nyomtathat, levelezhet, böngész-
het. Másolatokat készítünk saját dokumentumok-
ból, a könyvtár állományából, tanítjuk az
internethasználatot tanfolyamokon, illetve kérésre
egyénenként is.

Több fiókkönyvtárunk már harminc–negyven
éve mûködik, ezeket az évfordulókat rendre
megünnepeljük törzsolvasóink, más mûvelõdési
intézmények és a fenntartó képviselõinek jelen-
létében. Épületeink nagy része viszont megérett
a felújításra, bútoraink zöme elhasználódott. Az
utóbbi években az önkormányzat támogatásával
és pályázatok útján több fiókkönyvtár elhaszná-
lódott bútorait kicserélhettük, az idén három
épület állapotán javíthattunk. Vannak még hiá-
nyosságok ezen a téren, de ez már a jövõ felada-
ta, és az önkormányzat finanszírozásától függ.

Kezdetben sok nehézséggel küzdöttünk, író-
géppel, a régen használt „Vízigráffal” másoltunk,
sokszorosítottuk a cédulákat, kisipari módszerek-
kel. Természetesen a világ fejlõdött, ma már
másológépek, Robotron írógépek, számítógépek
állnak rendelkezésünkre, melyek megkönnyítik
a feldolgozó és feltáró munkánkat. A cédulákat
ugyan az adatbázisok sem helyettesíthetik sze-
rintünk, mert a „vis maior” okozott már olyan
helyzeteket, amilyeneket nem kívánunk senki-
nek sem. Az idõjárás viszontagságai, a hiányo-
san kivitelezett építési munkálatok bõven okoz-
tak már könyvtárainkban olyan fizikai megter-
helést, ami akadályozta a normális könyvtári
munkát. A lopások, a deviáns viselkedésû láto-
gatók, a környéken randalírozó, szemetelõ, ita-
lozó emberek megnehezítik ugyan a mindennap-
jainkat, nem tudunk nevelni a család helyett, de
megpróbáljuk az újabb és újabb helyzetekben
feltalálni magunkat és megvédeni vagyonunkat,
a „kultúra templomát” tõlük. Segítséget kérünk
és kapunk ezekben a helyzetekben a környéken
gyakran járõrözõ polgárõröktõl.

Ma már virtuális könyvtárban, világkatalógu-
sokban gondolkodnak a könyvtári szakemberek.
Az élet mégis azt igazolja, hogy a helyi közmû-
velõdési könyvtár a helyi közösség része, ezért
jelentõsége egy adott területen növekszik. Váro-
sunk arculatváltozásával egy idõben megindult a
humán képzés az egyetemen, aminek következ-
tében átformálódtak az olvasói szokások és igé-
nyek. A régi vetélkedõtípusok és olvasómozgal-
mak megszûntével elõtérbe kerültek az egyéni
búvárkodások, a mûvészeti iskolák, a bölcsészet-
tudományi és társadalomtudományi képzés sok-
színû igényeinek kielégítése. Nem hiszünk a
Gutenberg-galaxis letûnésében, az elektronikus
dokumentumok is szükségesek, de más célra
használják õket, mint a hagyományos, papír ala-
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pú dokumentumokat. A könyv, a fotó, a dia, a
CD, a DVD, a videokazetta, a magnetofonkazet-
ta egyaránt megtalálja olvasóját, nézõjét, hallga-
tóját, ezekre – amíg ember él – szükség lesz. A
személyes kapcsolatokat igénylik az emberek,
ezért a technika fejlõdésével nem szûnhet meg a
könyvtáros közvetítõ, szolgáló, ismeretgyûjtõ,
-feltáró és -átadó funkciója. Gyors ismeretszer-
zésre alkalmasak az elektronikus dokumentumok,
adatbázisok, az Internet hálója, de a hagyomá-
nyos ismeretközlésre is szükség lesz.  Ahogy
Babits írta: „Ó, ne mondjátok azt, hogy a könyv
ma nem kell, hogy a könyvnél több az élet és az
ember, mert a könyv is élet és él, mint az ember,
így él emberben könyv, s a könyvben az ember.”

Stratégiai tervünkben a következõk szerepel-
nek: családi könyvtárat szeretnénk kialakítani,
hogy az óvodáskorúaktól a nyugdíjasokig bárki
használhassa a könyvtárat, integrálnánk a felnõtt-
és a gyermekkönyvtárat. Emeletráépítéssel sze-
retnénk ezt megoldani, korszerûsíteni a nyílás-
zárókat, a villamosberendezéseket, klímaberen-
dezéssel otthonosabbá tenni a könyvtárakat, to-
vábbá azokat az épületeket, ahol még nem aka-
dálymentes a közlekedés, ellátni megfelelõ esz-
közökkel, hogy bárki megközelíthesse õket.
Technikai felszereltségünkön szeretnénk javíta-
ni azokban a könyvtárakban, ahol ez még szük-
séges. Bútoraink és épületeink állandó karban-
tartásához és felújítására szeretnénk a fenntartó-
inktól megfelelõ fedezetet kapni, hogy esztéti-
kus környezetben fogadhassuk látogatóinkat.
Könyvtárosaink folyamatos továbbképzési lehe-
tõségeit szeretnénk bõvíteni, hogy mindig a kor-
szerû ismereteket szerezhessük meg, amiket
munkánk során természetesen azonnal tovább is
adnánk. Reklámra, hirdetésre nagyobb anyagi
fedezetet tervezünk. Állományunkat szeretnénk
átalakítani mennyiségben, minõségben, doku-
mentumféleségben is, a változásokhoz igazodva
magasabb szintre emelni. Rendezvényeinkkel a
lokálpatriotizmusra nevelnénk, a hagyományo-
kat õriznénk, lehetõséget biztosítanánk az óvo-
dás kortól az idõs kor végsõ határáig minden
tehetséges embernek, hogy bemutatkozhasson
nálunk, ezzel helyi közösségek szervezõdésének
is teret adnánk. A kreativitásra, az önmegisme-
résre, a hátrányos helyzetekbõl való kiutakra, a
közhasznú ismeretek megismerésére helyeznénk
a hangsúlyt. A szokásos könyvtári író-olvasó
találkozók, mûvész-látogató kapcsolat, könyvbe-

mutatók, irodalmi mûsorok, vetélkedõk,  kiállí-
tások, szerkesztõségi fórumok, lakossági-állam-
igazgatási kapcsolatok szintén  arra hivatottak,
hogy színesebbé, tartalmasabbá tegyük a környe-
zetünkben élõk életét.

Rendezvényeink közül csak néhány nagyobb
eseményt említek meg az elmúlt évekbõl. Az
Internet Fiesta rendezvénysorozatán – más in-
tézményekkel karöltve – sikeres programokon
vehettek részt az érdeklõdõk. Második díjat (két-
százezer forintot) nyertünk, ami lehetõséget adott
néhány technikai eszköz (szkenner, digitális fény-
képezõgép) beszerzésére.

Ebben az évben a hálózatunk kapta feladat-
ként az ünnepi könyvhét megrendezését. Ezt
korábban más intézmény szervezte, a technikai
feltételek is hiányoztak nálunk. Az önkormány-
zat anyagilag támogatta a rendezvénysorozatot,
amit arra használtunk fel, hogy a könyvesbolto-
sok számára sátrakat vásároltunk, a városban lévõ
összes rendezvényt és a könyvtéren lévõ progra-
mokat finanszíroztuk, technikai eszközöket köl-
csönöztünk, hirdettünk stb. Sikeres volt, s re-
méljük, a következõ években, miután túlestünk
a kezdeti nehézségeken, már többet fordíthatunk
az érdemi részre, az írókkal való találkozásokra
helyezhetjük majd a hangsúlyt.

Az idén Miskolcon volt a könyvtárosok ván-
dorgyûlése. A rendezõ ugyan a megyei könyvtár
volt, de az Egyetemi Könyvtárban és a városi
fiókkönyvtárakban dolgozó kollégák is részt
vettek a szervezésben, lebonyolításban.

A könyvhéten vendégül láttuk Jókai Annát,
Vámos Miklóst, Száraz Miklós Györgyöt, a Sebõ
együttest, a Kaláka együttest, Jáki Sándor
Teodózt, Cs. Varga Istvánt, Végvári Lajost,
Varga Rudolfot, Serfõzõ Simont, Papp Lajost.
A Bíbor Kiadó, a Felsõ-Magyarország Kiadó,
az Új Holnap bemutatta új könyveit, szerzõit,
számos miskolci és a megyében élõ író, költõ
kötetének bemutatóját tartottuk meg, Kabdebó
Lóránt, Porkoláb Tibor, Petneki Áron több íz-
ben tartott irodalomtörténeti elõadást könyvtára-
inkban.

Az Összefogás a könyvtárakért októberi ren-
dezvénysorozatába már évek óta rendszeresen
bekapcsolódunk. Szakmai napokat tartunk a Jó-
zsef Attila Fiókkönyvtárban, ahol a városban és
a megyében dolgozó könyvtárosok tapasztalat-
cserén vehetnek részt, megismerkedhetnek a
mûhelytitkokkal, a kiadványokkal, a törvények
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bevezetése elõtti vitákon elmondhatják vélemé-
nyüket. A Könyvtári Intézet, a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár, a Könyv, Könyvtár, Könyvtá-
ros szerkesztõsége mutatkozott be. A Szabó
Lõrinc Fiókkönyvtár szervezésében a megyében
élõ nemzetiségek képviselõivel és néphagyo-
mányt õrzõ egyesületekkel találkozhattunk. A
Petõfi Fiókkönyvtár pszichológiai témájú soro-
zatában a gyermekneveléssel kapcsolatos elõadá-
sok hangzottak el, Nógrády Gáborral és könyve-
ivel ismerkedhettek a gyermekek és a szülõk.

A József Attila centenárium alkalmával 2005.
január 7-étõl december 3-áig könyvtárainkban és
a város különbözõ intézményeiben számos ren-
dezvényt tervezünk. Városunk mellett, Lillafü-
reden írta meg József Attila az Óda címû, gyönyö-
rû versét 1933-ban, az IGE (Írók Gazdasági Egye-

sülete) találkozóján. Ott évtizedek óta megkoszo-
rúzzuk emléktábláját. Jövõre a költészet napján
avatják majd József Attila egészalakos szobrát,
nagyszabású ünnepséggel emlékezünk meg róla.

Kosztolányi Dezsõ írta: „Azok a könyvek,
melyek könyvtárak polcain szunnyadnak, még
nem készek, vázlatosak, magukban semmi értel-
mük. Ahhoz, hogy értelmet kapjanak, te kellesz,
olvasó. Bármennyire is befejezett remekmûvek,
csak utalások vannak bennük, célzások, ákom-
bákomok, melyek pusztán egy másik lélekben
ébrednek életre. A könyvet mindig ketten alkot-
ják: az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa…”

Így élünk mi. Olvasóink szívesen jönnek hoz-
zánk, s mi megteszünk mindent, amit tudásunk
szerint megtehetünk, hogy ezután is így legyen.

 Hornyánszkyné Kühne Katalin


