
Könyvtári Levelezõ/lap 2002. május16

Adie Scott, a londoni körzet-
hez tartozó Croydon Libraries
igazgatója elõadásában gyakor-
lati példáját adta a brit könyv-
tárak bámulatos közösségi je-
lenlétének. A tizenkét fiókból,
mobilkönyvtárból és egy köz-
ponti könyvtárból álló Croydon
Libraries több mint háromszáz
könyvtárossal mûködik, költ-
ségvetése 5,1 millió font. Adie
Scott felvázolta a sokirányú
kapcsolatrendszert, a partneri
viszonyt az önkormányzattal, a
helyi kormányhivatalokkal, ügy-
nökségekkel stb. Elõadásából
kiemelhetjük a könyvtári rend-
szer közösségi szolgáltatásait,
például a házhoz szállított
könyvtárat: tavaly háromszáz
járóképtelen használót szolgál-
tak ki az otthonában, kétszázat
pedig az idõsek otthonában. A
szokásos szolgáltatások (video-,
DVD-kölcsönzés, nyelvtanfo-
lyamok, beszélõ könyvek vakok
számára, on-line újságok) mel-
lett erõs a helytörténeti kutatás
támogatása az archívum rendel-
kezésre bocsájtásával. Minden
korosztályra kidolgozott prog-
ram van: a kisgyerekeket meg-
szólítják és könyvtárba szoktat-
ják a �Book Start�, illetve a
�Sure Start� keretében. (A há-
romévesek számára gyerek-
könyvtárosok által vezetett
programnak például tavaly ti-
zenegyezer látogatója volt.) Van
közösségi rendõri tanácsadás,
tûzvédelmi felvilágosítás, van-
nak elõadások a Croydon Disz-
lexiás Egyesületben, tinédzser
olvasásfejlesztési csoportok,
családi olvasási csoportok stb.
Van természetesen netsarok (in-
gyenes internetelérés vagy otta-
ni kifejezéssel �önkiszolgáló
internet�), internetoktatás,
házifeladat-klub; létezik prog-
ram a helyi értékek koordinált

digitalizálására és közzétételé-
re. A Croydon Könyvtár és más
könyvtárak programjai döntõ
többsége mögött egy, a társa-
dalmi mozgást, általános civi-
lizációs célkitûzést hirdetõ
program áll, amelynek neve:
A társadalmi befogadás kiszé-
lesítése.

Ramháb Mária, a kecskemé-
ti Katona József Megyei
Könyvtár igazgatója hozzászó-
lásában megismertette az angol
kollégákat saját intézménye
mintaadó, minõségi szolgáltatá-
saival, bizonyítva azt, hogy
hazánk közkönyvtáraiban is je-
len van a brit könyvtári szol-
gáltatási választék túlnyomó
része. Emellett egyetértett azzal
a mások által is hangoztatott
véleménnyel, hogy a könyvtári
szektor kormányzati támogatá-
sa az irigylésre méltó brit hely-
zethez képest kevéssé elegendõ
Magyarországon. És, teszem
hozzá, amiért végképp irigyel-
hetjük a brit kollégákat, az az,
hogy nem pusztán az oktatási-
kulturális tárcák tesznek tiszte-
letreméltó erõfeszítéseket a
könyvtárak fejlesztésére, hanem
a könyvtári-levéltári-múzeumi
fejlesztés egyenesen a brit kor-
mánypolitika tengelyében áll!
Erre itthon még bizonyára vár-
ni kell�

Tanulságként: nem hinném,
hogy a vasárnap nagy részét (ta-
lán angol kezdeményezésre?)
igénybe vevõ konferencia kö-
vetésre találna Magyarországon.
Gyönyörû város Budapest, a va-
sárnapot nyugodtan szánják
csak nézelõdésre a külföldiek�
Tudomásul kell venni, hogy
nálunk az alkalmazottak több
munkából élnek, és vétekszám-
ba megy elvenni tõlük azt a
kevés idõt, ami számukra a csa-
ládi együttlétre a hétvégén ma-

rad. Tanulság még, hogy a
könyvtárak és a múzeumok a
digitalizálás, a gyûjteményszer-
vezés terén közelednek egymás-
hoz. A szervezõi szándék re-
mélhetõleg megvalósult, és be-
igazolódott a választott temati-
ka aktualitása. A konferencia jól
szolgálta a tapasztalatcserét, a
kölcsönös tájékozódást és az
együttmûködés személyes meg-
alapozását.

A magyar fél a közgyûjtemé-
nyek vonatkozásában hasznosít-
hatja továbbá azt a tapasztala-
tot, praxist (best practice),
amely a demonstrált és példa-
ként szolgáló brit teljesítmé-
nyekben megnyilvánult. És az
a deklarált célkitûzés is telita-
lálat, amely a magyar kormány-
zat figyelmét akarja felhívni,
könyvtári-múzeumi stratégiájá-
ba beajánlani az élethosszig
tartó tanulás kérdését.

Bánhegyi Zsolt

Slezsák Imre
nyugalmazott

könyvtárigazgató
1932�2002

�A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.�
(Vörösmarty Mihály: Szózat)

Meghalt Imre bácsi! A hír
valamennyiünket megdöbben-
tett, bár tudtuk, hogy súlyos kór
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támadta meg, és hosszú idõ óta
harcot vív a betegséggel. Halá-
la ennek ellenére váratlanul ért
bennünket, hisz nem is oly régen
még részt vett a kertbarátkör so-
ron következõ rendezvényén.

Slezsák Imre nyugalmazott
könyvtárigazgató 1932. szep-
tember 13-án született Finkén,
bányászcsalád gyermekeként.
Elemi iskolai tanulmányai után
vasesztergályosnak állt a diós-
gyõri ipariskolában. Közben
idehaza, Finkén könyvtáros-
kodott szabad idejében, majd ott
fogták szakoktatónak a diósgyõ-
ri tanmûhelyben.

1952-ben az Edelényben fris-
siben felállított járási könyvtár-
ba hívták igazgatónak; ezt a be-
osztást nyugdíjazásáig, 1992

szeptemberéig látta el kiváló
szakértelemmel és nagy oda-
adással.

Az új �intézmény� egy ma-
gánlakásban kapott helyet,
mindössze két szobácskában,
ötven négyzetméteren. Az új
igazgató a berendezéssel pár-
huzamosan végezte el az elsõ,
szûkre mért idejû könyvtáros-
tanfolyamot. 1966-ban az elsõk
között szerzett diplomát könyv-
tár-történelem szakon a buda-
pesti tudományegyetem levele-
zõ tagozatán.

Kitartó munkája eredménye-
ként készült el 1963-ban a já-
rási könyvtár új épülete, mely
ma is otthona az összevont köz-
mûvelõdési intézmény könyvtá-
rának.

NÉLKÜLÖZHETETLEN JOGI SEGÉDLETEK
A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

HÁZIREND (Segédlet az iskolai, kollégiumi házirendek elkészítéséhez és
módosításához) Ára: 1500 Ft
SZMSZ (Jogi segédlet a közoktatási intézmények szervezeti és mûködési
szabályzatának elkészítéséhez, módosításához) Ára: 1500 Ft
DIÁKÖNKORMÁNYZATI JOGI SEGÉDLET (Jogi kérdések – jogszabályi
válaszok az Iskolajogház gyakorlatából) Ára: 1500 Ft
BALESETVÉDELEM (Kötelezõ munkavédelmi, balesetvédelmi jogi szabályozás a
nevelési-oktatási intézményekben) Ára: 1500 Ft
TÛZVÉDELEM (Tûzvédelmi jogi szabályozás a közoktatási intézményekben)

Ára: 1500 Ft
KOLLEKTÍV SZERZÕDÉS, KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT,
MUNKASZERZÕDÉS (Munkajogi mozgástér a közoktatási intézményekben)

Ára: 2000 Ft
DR. BÍRÓ ENDRE: JOGOK AZ ISKOLÁBAN?! (Diákoknak, tanároknak,
szülõknek) Ára: 2000 Ft

A Jogismeret Alapítvány kiadványai megrendelhetõk:
M.M.C. Mark Sped Bt.

1047 Bp., Báthory u. 20.
Tel.: (06-30) 383-5790

E-mail: mibike@freemail.hu

Slezsák Imre negyven éven
keresztül volt szervezõje, irányí-
tója Edelény és vonzáskörzete
könyvtárügyének; létrehozta
több kistelepülés könyvtárát.

Könyvtárigazgatóként nagy
hangsúlyt fektetett a város és a
Bódva-völgye helytörténetének
feldolgozására, sokat publikált,
és haláláig vezette a több mint
húsz éve alakult kertbarátkört.

Munkáját a Kiváló Népmû-
velõ kitüntetéssel, a Szabó Er-
vin-díjjal, az Istvánffy Gyula-
díjjal, a Pro Urbe Edelény-díj-
jal ismerték el.

A sokoldalú, fáradhatatlan,
sokak által ismert és tisztelt
Imre bácsi szíve 2002. április
28-án örökre megszûnt dobog-
ni. Emlékét kegyelettel õrizzük.


