
Több mint két évtizedes múltra tekint 
vissza a hollandiai Maassluis, a romániai
Kézdivásárhely és Hatvan város könyvtá-
rának szakmai kapcsolata. Többször is 
találkoztunk már egymással Kézdivásár-
helyen, Hatvanban és most Hollandiá-
ban, Maassluisban is.

A mostani hollandiai meghívás elõz-
ménye 2003-ban egy hatvani könyvtári
konferencia volt, amikor is a hatvani Ady
Endre Könyvtárban vendégeink voltak a
holland és az erdélyi kollégáink. Az ak-
kori tanácskozás témája a gyermekek és
az ifjúság olvasási kultúrája volt. A jó
hangulatú szakmai együttlét végén közös
állásfoglalás született a könyvtári kap-
csolattartás folytatásáról. 

Nos, a folytatásra az idén, július 2. 
és 5. között került sor Maassluisban. 
Sajnos a kézdivásárhelyi könyvtárosok
nem tudtak részt venni a konferencián,
így mi, hatvaniak (Kassa Andrásné gyer-
mekkönyvtár-vezetõ és Sinkovics Erika
igazgató) és a házigazda Maassluis
könyvtárosai ültük körbe a konferencia
asztalát. 

A tanácskozás címe így hangzott: Vál-
tozó könyvtárak a változó világban.
A könyvtárak megváltozott szerepe és fel-
adatai. A nap folyamán a házigazdák be-
mutatták könyvtárukat, szolgáltatásaikat
és azt is, hogy mi módon próbálják nép-
szerûsíteni a könyveket, az olvasást, a
könyvtárat a lakosság körében. Láthattuk
a legmagasabb technikai igényeket is ki-
elégítõ automata kölcsönzési rendszerü-
ket mûködés közben, a médiatárukat,
gyermekkönyvtárukat.

Bemutatták honlapjukat, ízelítõt kap-
tunk könyvtári foglalkozásaikból, ren-
dezvényeikbõl. Elmondták, mennyire
fontos, hogy a könyvtárukat vonzóvá te-
gyék a fiatalok számára is, akik másként
közelítenek a könyvekhez, az olvasáshoz.
A fiatalok körében megjelent az olvasás
új válfaja, melynek elsõdleges célja az
információszerzés és -megosztás, lényegi
eleme, hogy a webes olvasás és írás ösz-
szekapcsolódik a felhasználók közötti
kapcsolattartással, kommunikációval. Az
olvasás fogalmához már hozzátartozik az
internetes böngészés közbeni olvasás is.

Kiemelték, hogy munkájuk egyik leg-
fontosabb eleme és területe az olvasóvá
nevelés, amelynek több pillére is van. Az
egyik például a BoekStart, amely a kis-
babák olvasóvá nevelését célozza. Min-
den újszülött kap egy kis táskát aján-
dékba, amelyben mesekönyv, könyvtári
ismertetõ, olvasójegy stb. található. Szo-
ros kapcsolatot ápolnak az iskolákkal, a
pedagógusokkal. Prioritásként kezelik az
osztálylátogatásokat, a megbeszéléseket
a pedagógusokkal. Rendszeresen részt
vesznek a szülõi értekezleteken, figye-
lemmel kísérik a tanulók kölcsönzéseit, a
beiratkozásokat, a látogatásokat. Élnek
az internet adta lehetõséggel, és könyv-
ajánlókat, könyvtári programajánlókat
tesznek közzé a honlapjukon, a közössé-
gi oldalakon. Minden lehetséges úton és
formában közelítenek a gyerekekhez,
hogy az olvasás örömforrás és pozitív él-
mény legyen számukra. A könyvtári
gyûjteményt rendszeresen frissítik, jutal-
mazzák az olvasást, akciókat szerveznek.
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Intenzív kapcsolatot tartanak fenn az is-
kolákkal, a pedagógusokkal, hogy a tan-
tervekhez kapcsolódó könyvekkel ösztö-
nözzék az olvasást. 

Mi, hatvaniak is bemutattuk könyvtá-
runkat, tevékenységünket, szolgáltatása-
inkat. Elmondtuk, hogy az elmúlt évek
sikeres uniós pályázatainak köszönhetõ-
en bekapcsolódtunk egy egységes me-
gyei könyvtári infrastruktúra kialakításá-
ba, valamint sikerült megvásárolnunk
egy országos szinten is használt könyvtá-
ri szoftvert, amellyel a megye könyvtárai
és könyvtárhasználói egyszerûen tudnak
csatlakozni a nagy országos közös kata-
lógushoz. Pályázati támogatásnak kö-
szönhetõen könyvtárunk szolgáltatásai
még tovább korszerûsödtek. Emellett a
könyvtárhasználóink már egy egységes
webes felületen „kereshetik fel” a megye
könyvtárainak teljes állományát, és a lé-
tezõ interaktív felületen keresztül kérhe-
tik egyes kötetek elõjegyzését, illetve a
kölcsönzött dokumentumok határidejé-
nek meghosszabbítását. 

Elmondtuk, hogy mi is kiemelten fon-
tos feladatnak tekintjük az olvasóvá ne-
velést. Gyermekkönyvtárunk évtizedek
óta nagy sikerrel szervez olvastató játé-
kokat, könyvtárhasználati versenyeket
különbözõ korú gyerekek részére. A hol-
land könyvtárosok nagy elismeréssel il-
lették a gyermekek számára készített,
Könyves kalandok elnevezésû rejtvényfü-
zeteinket, amelyeket a legnagyobb meg-
lepetésükre nem drága pénzen vásáro-
lunk meg, hanem mi magunk készítünk a
hatvani könyvtárban.

Elmondtuk, hogy a megnövekedett
igények kiszolgálására könyvtárunkban
nagy sikerrel szervezünk számítógép- és
internethasználati oktatásokat – Kattints

bátran és WEB barangoló néven –, ame-
lyek nagyon népszerûek. Egy-egy okta-
tás során a résztvevõk elsajátítják az
internetes böngészés, levelezés, kap-
csolattartás fortélyait. Új szolgáltatást 
indítottunk el Otthon könyvtár néven,
amellyel célunk, hogy mindenkihez el-
jussanak szolgáltatásaink, azokhoz is,
akik valamilyen oknál fogva intézmé-
nyünket személyesen nem tudják fel-
keresni. Igényük lenne az olvasásra, éle-
tüket segítõ hasznos információkra az
otthonukban betegágyhoz kötötteknek, a
nehezen mozgó idõseknek, mozgáskorlá-
tozottaknak is.

Mindannyian egyetértettünk abban,
hogy mai világunkban a könyvtárak
egyik legfontosabb szerepe a társadalmi
esélyegyenlõség szolgálata. Ez pedig
már életminõséget befolyásoló tevékeny-
ség. Abban is egyetértettünk, hogy mind
Hatvanban, mind Maassluisban arra kell
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törekednünk, hogy a hagyományos érte-
lemben vett könyvtári munka, látogató-
ink igényeinek kielégítése mellett a
könyvtár több legyen, mint a falak mel-
lett húzódó könyvespolcok dokumen-
tumkínálata. A tudásközpont, az infor-
mációs központ funkció mellett intézmé-
nyünkben jelentõséget kell hogy kapjon a
közösségépítés szép feladata is. 

Összegezve a látottakat és hallottakat
elmondhatjuk, hogy egy holland kisváros
könyvtárának számítástechnikai gép-
parkjához és infrastruktúrájához hasonló
szintû ellátás Magyarországon csak a
legnagyobb könyvtárakban található.
A könyvtárakban folyó tartalmi munka
vonatkozásában a magyar és a holland
könyvtárak között csak az anyagi háttér-
rel bíró módszerekben vannak különbsé-
gek. Örömünkre a hatvani könyvtárosok
által végzett könyv- és olvasásnépszerû-
sítõ munka nagy elismerést váltott ki a
holland kollégák körében. 

A konferencia másnapján ellátogat-
tunk Spijkenisse város Book Mountain-
nek (Könyvhegy) nevezett könyvtárába.
A város könyvtára egy gigászi üvegpira-
mis az alatta tornyosuló könyvhegyekkel.
Meglehetõsen hatásos módját választot-
ták a könyvek és az olvasás népszerûsíté-
sének. A két éve átadott Book Mountain
könyvtár összesen 9300 négyzetméteren
várja az olvasni vágyókat, a látogatók
egy napfényben úszó üvegpiramisban
merülhetnek el a könyvek birodalmában.
Az óriási belsõ térben egy hegyformájú,
gigantikus polcrendszeren sorakoznak 
a könyvek. Lenyûgözõ látvány fogadja a
betérõ látogatót és olvasót.

Élményekkel és tapasztalatokkal gaz-
dagodva térhettünk haza. Folytatás Hat-
vanban. ■
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Maassluis 

Maassluis város Hollandiában. 
Lakossága 2004-ben 32 847 fõ
volt, Területe 10,11 km² (amelybõl 
1,51 km² víz).

Maassluis 1600-ban Maasföld része
volt. A városi rangot 1811-ben 
kapta meg. A második világháború-
ban a város aktív népességének
nagy részét Németországba 
telepítették hadimunkára. A város
régi temploma súlyosan károsodott
a szövetségesek bombázása 
következtében.

1960-ig a város fõ bevételi forrása
a kikötõbõl származott. A város sok
lakója halászattal foglalkozik, fõleg
az izlandi partoknál. ■

forrás: wikipédia


