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Bemutatkozik a Kisfaludy

Károly Megyei K(1nyvtár
új igazgatója

2003. március elsejétõl va-
gyok a gyõri Kisfaludy

Károly Megyei Könyvtár
kinevezett igazgatója. Be-

mutatkozásként, úgy gon-
dolom, három témáról kell
az alábbiakban röviden,
szólnom: t!J1. ~~.

.magamról, eddigi szak-,
mai munkámról;

.az intézményrõl, amelynek vezetésével meg-

bíztak;
.valamint fontosabb terveimrõl, szakmai el-

képzeléseimrõl.
Magamról. 1976 szeptemberében, egy sike-

res érettségi és egy helyhiány miatt elutasított
bölcsészkari -történelem-latin szakra benyújtott
-felvételi után munkát keresve kopogtattam be
a gyõri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár ajta-
ján, ahol állománykezelõként alkalmazást nyer-
tem. Ezzel kezdõdött könyvtárosi pályám, me-
lyet csupán a sorkatonai szolgálat szakított meg
másfél esztendõre -egyébként azóta is elsõ

munkahelyemen dolgozom. "Anyagismeretemet"
megalapozó raktárosi ténykedésem három és fél
éve után 1980 tavaszán -immár az ELTE BTK
harmadéves, történelem-könyvtár szakos levele-
zõ tagozatos hallgatójaként -"módszertanos"
lettem. Az akkor még létezõ Gyõri Járás negy-
venkét községi könyvtárának munkáját igyekez-
tem segíteni, közben rengeteg hasznos ismeretet
szerezve nemcsak e munkáról és ezen települé-
sekrõl, de a megye egészérõl is. 1984-ben kap-
tam kézhez az egyetemi diplomát, mely újabb
változást hozott szakmai munkámban: az olva-
sószolgálathoz kerültem, ahol szaktájékoztatóként
tevékenykedtem közel egy évtizedig. Közben
1989-ben megvédtem egyetemi doktori disszer-
tációmat, majd 1992 és 1994 között másoddip-
lomát szereztem az ELTE könyvtörténész-

könyvmuzeológus szakán. 1994-tõl tudományos
munkatárs lettem: a régi könyvállomány gondo-
zása mellett a megyei sajtó bibliográfia munkála-
tainak befejezése lett fõ feladatom. Ez utóbbi
kiadvány -amelyet többek közremûködésével ké-
szítettünk -2001-ben látott napvilágot Gyõr-
Moson-Sopron megye idõszaki sajtójának bibli-
ográfiája (1779-1995) címmel; míg kutatói ér-
dekl§désem alakulását a város és a megye könyv-
tár-, sajtó- és nyomdászattörténetével kapcsola-
tos, kisebb terjedelmû tanulmányok jelzik.

A könyvtári munkám mellett szívesen foglal-
kozom helytörténeti témákkal, fõként a kora-új-
kori mûvelõdéstörténet körébõl; különösen a
végrendeletek kutatásában mélyedtem el az utób-
bi két évtizedben. Részt veszek továbbá több
kiadvány -így a gyõri Mûhely címû irodalmi és
kulturális folyóirat -szerkesztésében. 1997 óta
elnöke vagyok a Magyar Tudományos Akadé-
mia Veszprémi Területi Bizottsága Könyvtártu-
dományi Munkabizottságának; e tisztemben a

"VEAB-régió" könyvtárosainak tudományos
munkáját igyekszem -fõként tanácskozások
szervezésével, a kutatások és kutatók "számon-
tartásával" -segíteni.

Az intézményrõl. A gyõri megyei könyvtárat
-mely 1956-ban vette fel Kisfaludy Károly nevét-1952. 

december 21-én alapították meg, a Vá-
rosi Közkönyvtár és a Körzeti Könyvtár egyesí-
tésével. Jogelõdei közül az elõbbi múltja 1898-
ig nyúlik vissza; ennek, valamint az egykori
vezetõk és munkatársak következetes munkájá-
nak köszönhetõen a KKMK viszonylag jó állo-
mánnyal rendelkezik. Az elhelyezésrõl ugyanez
nem mondható el. Az intézmény 1975 végén
költözött jelenlegi -már akkor is ideiglenesnek
gondolt -helyére, 123 ezer kötetes állománnyal.
Ma már 320 ezer könyvet és bekötött periodiku-
mot, valamint másfél százezer egyéb dokumen-
tumot õrzünk... (Hogy az arányokat érzékeltes-
sem: akkor minden negyedik kötetünk fért el sza-
badpolcon -ma az állomány egytizede sem.) In-
tézményünk már régen kinõtte fõépületét: köté-
szetünk és zenei részlegünk kb. egy, raktárunk
mintegy három kilométerre van, ami jelentõsen
megnehezíti és megdrágítja a könyvtár mûköd-
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tetését. A százéves, ötszintes központi épület is
egyre több gondot okoz; különösen az erõsen
leterhelt villamoshálózat veszélyezteti a szolgál-
tatások folyamatosságát. Ez utóbbi "méreteirõl"
legyen elegendõ itt csupán annyit mondanom:
2002-ben 8792 olvasó íratkozott be a könyvtár-
ba, akik több mint 160 ezer dokumentumot köl-
csönöztek, és 120 ezernél többet használtak hely-
ben. Hogy a nehéz -és egyre nehezebbé váló -
körülmények között is színvonalas munkát tud-
tunk végezni, az mindenképpen az intézmény
eddigi felsõ- és középvezetõinek, valamint a jól
felkészült "csapatnak" köszönhetõ. Ami az elõb-
bieket illeti, meg kell említenem, hogy a megyei
könyvtár élén ez iaáig tekintélyes szakemberek
követték egymást: a sokoldalú tudós dr. Bay
Ferenc, a lelkes lokálpatrióta-irodalomtörténész
Pernesz Gyula, a szakmai körökben országosan
ismert, helytörténeti munkákkal is jelentkezõ
Sinay Jenõ, valamint a szerkesztõként, kutató-
ként, könyvtári tárgyú tanulmányok és cikkek
szerzõjeként egyaránt számon tartott Tuba Lász-
ló viselte eddig ezt a tisztséget -ez meglehetõ-
sen "magasra tett mércét" kell, hogy jelentsen
számomra!

Elképzeléseimrõl a legnehezebb röviden szól-
nom, hiszen a könyvtári munka minden területé-
rõl lehetne mondanivalóm. A vágyam "csak" az
lehet, hogy egy jól mûködõ megyei könyvtár élén
dolgozhassak, és egy jól felkészült, összeszokott,
egymás munkáját megbecsülõ munkatársi gár-
dával együttmûködve hasznosíthassam tanulmá-
nyaim és munkám során szerzett szakmai isme-
reteimet, tapasztalataimat. Ehhez természetesen
sok minden szükséges; így pl. egy jól átgondolt
elvek alapján, következetesen és folyamatosan
gyarapított és gondozott állomány -szeretnék
minél többet tenni ennek érdekében is! Az állo-
mány hozzáférhetõvé tétele ma már csak számí-
tógépen lehetséges, hiszen -köszönhetõen az
utóbbi évtizedben e téren elért jelentõs eredmé-
nyeknek -könyvtárunk 1999. január elsejéveI
"befagyasztotta" hagyományos katalógusait; de
más szempontok is a gépek egyre nagyobb fon-
tossága mellett szólnak -mindez fontos és meg-
kerülhetetlen feladattá teszi az informatikai fej-
lesztés átgondolását. De át kell gondolnunk az
állomány védelmének fontosabb kérdéseit is: a
ritkaságok megóvására tett eddigi intézkedése-
ink -pl. restauráltatás -folytatása mellett tervet
kell készítenünk állományunk legfontosabb ér- ]~

tékeinek digitalizálására, valamint a "tömeges"
állományvédelemre is.

Feladataink jelentõs része az olvasók közvet-
len szolgálatára irányul; ezért fontosnak tartom,
hogy minél több ismeretünk legyen igényeikrõl,
az intézménnyel kapcsolatos elvárásaikról. Eh-
hez felmérések, vizsgálatok szükségesek; az
1990-es évek derekán végzett könyvtárhasznála-
ti felmérés megismétlése számos hasznos tapasz-
talattal járhatna nemcsak az olvasószolgálat, de
pl. az állománygyarapítás számára is. Szeretném,
ha minél több embert sikerülne megszólítanunk,
bár a körülmények ezt jelentõs mértékben meg-
nehezítik; jó lenne rendezvényekkel, kiállítások-
kai is felhívni magunkra a figyelmet!

Különösen fontosnak tartom a helyismereti
gyûjtemény szerepét, hiszen az itt õrzött állo-
mány a megye kutatása szempontjából kivételes
fontosságú. Törekednünk kell arra, hogya törté-
nelmi elõzményekbõl adódó hátrányokat -a mai
megyét három történelmi vánnegye Trianon után
megmaradt részeibõl egyesítették -csökkentve
pótoljuk az állomány hiányait. Legalább ennyire
lényeges feladatunk a hatékony.abb együttmûkö-
dés kialakítása más intézményekkel: nemcsak a
megyénkben mûködõ könyvtárakra gondolok, de
pl. a múzeum okra, levéltárakra is. (Ez utóbbi
fontosságát érzékeltetendõ csupán azt említem,
hogy Moson vánnegyére vonatkozóan a legjobb
régi könyv- és sajtóanyagot a mosonmagyaróvá-
ri Hansági Múzeum, Sopron megyérõl viszont a
Soproni Levéltár õrzi.)

Az "épületen kívüli" tevékenységünk kapcsán
fõként a módszertani osztály által végzett terüle-
ti munkáról kell szólnom. Az utóbbi években is

"gyarapodó" megyénkben jelenleg nyolc város
és 174 község található, ezek könyvtárainak se-
gítése komoly feladatokat ró intézményünk mun-
katársaira is.

Központi ellátórendszerünkhöz -mely az
1980-as évek elején tucatnyi Gyõr környéki köz-
séggel indult -ma már ötvenöt könyvtár tarto-
zik; emellett mi végezzük a nemzetiségi ellátást
is, tíz helyre juttatva el a német, illetve horvát
nyelvû kiadványokat. Végig kell azonban gon-
dolnunk a kistelepülések könyvtári ellátásának
egyéb lehetõségeit is; a Nemzeti Kulturális Örök-ség 

Minisztériuma stratégiai tervében említett,bevezetni 
tervezett mozgókönyvtári forma talán

megyénkben is célszerû megoldás lehetne a leg-
kisebb falvak könyvtári ellátására.

1 6 .Könyvtóri levelezõ/lop. 2003. óprilis



Sok mindenrõl nem szóltam még; két kérdést
azonban mindenképpen szükségesnek tartok
megemlíteni. Szeretnék hatékonyan hozzájárulni
-munkatársaim ez irányú ténykedését is segítve
-az intézményben folyó tudományos munka
fellendítéséhez! Szeretném elérni, hogya me-
gyei könyvtár rendszeresebben jelentkezzék tu-
dományos és szakmai kiadványok~l, melyek
belsõ publikációs lehetõséget biztosítanak kollé-
gáimnak, öregbítik az intézmény hírnevét, és -

nem mellékesen -hozzájárulhatnak cserekapcso-
lataink kialakításához, ezáltal állományunk gya-
rapításához is! Tudom, hogy ez nem megy "má-
ról holnapra", de néhány év alatt bizonyosan
elõbbre juthatunk e téren is, talán "a könyvtárosi
pálya vonzóbbá tétele"-célkitûzés megvaló.sítá-
sához is hozzáj árulva.

A másik kérdés már lényegesen nehezebb:
nagyon nagy szükségünk lenne egy új épület-re! 

Azt hiszem, hogy az intézményrõl a beve-
zetõben elmondottak után ezt aligha kell rész-
letesebben bizonyítanom. Az 1990-es években
több ízben is felmerült megyei-egyetemi
könyvtár koncepciója már bizonyosan nem fog
megvalósulni, hiszen az önálló egyetemi

könyvtár építése már a tervezés stádiumában

van; így fenntartónknak, Gyõr-Moson-Sopron
Megye Közgyûlésének egy önálló megyei
könyvtár építésében kell gondolkodnia -ez
azonban csak központi, címzett támogatással
valósítható meg. Reméljük, mielõbb siker ko-
ronázza fenntartónknak e címzett támogatás
megszerzésére irányuló törekvéseit!

Milyen intézményt szeretnék tehát vezetni a
következõ években? Egy olyan megyei könyvtá-
rat, mely az egyre nehezedõ köl"Ülmények között
is sikerrel küzd meg szaporodó feladataival, és
amely minden nehézség ellenére is képes meg-
õrizni -de ha lehet, inkább gyarapítani -olva-
sótáborá~ egy olyan világban, amelyben számos
tényezõ az olvasás ellen szól. Egy olyan könyv-
tárat, mely fontos a környezete számára, mely-
ben a kollégák jól érzik magukat, van "sikerél-
ményük"; és amelyben együtt készülünk arra,
hogy -reményeink szerint néhány év múlva -

egy átgondoltan gyarapított és feltárt állományt
költöztethessünk át a Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár korszerûen felszerelt, a XXI. század

követelményeinek megfelelõ új épületébe!
Horváth Józse!

~~:

,..'~x

Levelezõ/Iap. pritis


