
A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárról. Borsodban

Az Infonnatikai és

Könyvtári Szövetség
más könyvtári szerve-
zetekkel együttmû-
ködve elõször 1995-
ben indította útjára az
Összefogás a könyv-
tárakért elnevezésû
akcióját. A rendez-
vénysorozat egyik legfontosabb célja az volt, hogy
lehetõséget adjanak a könyvtáraknak értékeik és
szolgáltatásaik bemutatására. Ennek jegyében hív-
ta meg a Miskolci Városi Könyvtár József Attila
Fiókkönyvtára dr. Fodor Pétert, a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár fõigazgatóját. A Városi
Könyvtár központi épületében 2003. október 9-
én megtartott rendezvényen szép számú érdeklõ-
dõ ismerkedhetett meg a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár múltjával, jelenével és jövõjévei.

Az ország egyik legnagyobb kulturális intéz-
ményének a vezetõje rendkívül szemléletesen
vázolta fel a központi épület rekonstrukciós mun-
káinak szerteágazó feladatait. Az igényes mene-
dzser tudásával és tapasztalatával felvértezett ve-
zetõ elõadásából mindenki számára világossá vált,
hogy az elismerést nem adják könnyen. Fodor
Péter elõször a médiakapcsolat fontosságára tért
ki. A korábban készült és a közszolgálati televí-
zióban bemutatott néhány másodperces reklám-
blokkok bepillantást nyújtottak a régi és immár
csodálatosan felújított könyvtár életébe.

A fõigazgató úr ezután a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár központi épületének átalakításával
kapcsolatos három fontos téma köré csoportosí-
totta mondandóját: szak1nai program, pénzügyi
források és kivitelezés. A három terület magas
szintû kidolgozása alapozta meg a központi
könyvtár épületének 2001. januári sikeres meg-

nyitását.
Elsó'ként a Papp István által megfogalma-

zott szakmai programot ismertette, majd a pénz-
ügyi források megszerzése érdekében folytatott
tárgyalásairól, lobbizásairól kaptak színes ké-
pet a jelenlévõ könyvtárosok. A központi épü-
let felújításával kapcsolatos feladatok harma-
dik, szintén összetett területe az építkezés irá-
nyítása és felügyelete volt.

Az elõadó azt a meggyõzõdését hangoztat-
ta, hogy a könyvtárnak az újjáalakítás alatt is
szolgáltatnia kell. Eltekintve egy néhány napos
bezárástól, a könyvtárlátogatók a felújítás tel-
jes ideje alatt igénybe vehették az intézmény

szolgáltatásait.
A hároméves rekonstrukciós munka sikeres

befejeztével, 2001-ben adták át Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Központi épületét, melynek a
csodálatos Wenckheim-palota ad otthont. Fodor
?éter említést tett arról a sajnálatos problémáról
is, amely beárnyékolta az épület átadása utáni
napot. A könyvtár teljes infonnatikai rendszeré-
nek összeomlása azonnali intézkedést követelt.

A központi könyvtár felújítását ismertetõ tájé-
koztatója után az elõadó néhány gondolat erejéig
kitért a fõvárosi hálózatra vonatkozó fejlesztési
elképzeléseire is. Egyes fiókkönyvtárak törzsláto-
gatóinak érdekei nem mindig egyeztek az intéz-
mény vezetõinek elképzeléseiveL A jelenlévó'k
számára világossá vált, hogy csak szilárd elkép-
zelésekkel és határozottsággal tudja egy jó vezetõ
a terveit végrehajtani.

A fõigazgató úr humán erõforrással kapcsola-
tos elképzelései már nem arattak osztatlan sikert
a közönség soraiban, hiszen magas elvárásainak,
amelyeket a kollégáival szemben támaszt, nem
könnyû megfelelni. A kiváló teljesítményért a
megfelelõ szintû jutalmazást tartja elfogadhatónak.
Az elõadó kiemelt jelentõséget tulajdonított a
dolgozók közérzetét befolyásoló munkakörülmé-
nyek megteremtésének, és meggyõzõdése, hogy
színvonalas munkát csak megfelelõ körülInények
biztosítása mellett lehet végezni.

A sok gonddal járó felújítás lezárultával a

központi könyvtár épületének megújult szépségét
és a bõvítéssel megnövekedett lehetõségeket nem-
csak az egyre nagyobb számban érkezõ könyv-
tárlátogatók értékelték, hanem az európai örök-
ségvédelmi szervezeteket tömörítõ Europa Nostra
tavasszal odaítélt díja is.

A mindvégig érdekfeszítõ, sziporkázóan szelle-
mes elõadás után néhány kérdés hangzott el a könyv-
táros kollégák részéró1. Például, hogy egy gazdasá-
gosan mûködõ intézményben a kultúra áruvá válik-
e. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Borsod
megyei Szervezete által támogatott elõadás után a
kollégák kicseréll1ették gondolataikat.
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