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Beszámoló a felvidéki
könyvtárak munkájáról,

gondjairól*
A könyvtár kapu a világra. A könyvtáros felada-
ta, hogy ezt a kaput nyitva tartsa, hogy az olva-
sók korlátozás nélkül hozzájussanak a könyvek-
hez és mindenféle információhoz. Olyan tudást
szerezhessenek, amely kreatív képzelõerejüket
fejleszti az élet bármely területén. Ezt a feladatot
csak akkor tudja jól ellátni, ha rendelkezik meg-
felelõ könyvállománnyal.

Terebesi járásunkban 102 ezer ember él és 81
könyvtár mûködik. Ebbõl a járási könyvtár
Terebesen – ehhez hat fiókkönyvtár is tartozik –,
városi könyvtár Gálszécsen, Királyhelmecen és
Tiszacsernyõn.

Gálszécs lakosainak száma hatezer, és a tele-
pülésnek két könyvtárosa van. Királyhelmecen
nyolcezer ember él, a városnak egy könyvtárosa
van. Tiszacsernyõ négyezernyolcszáz lakóját napi
négy órában szolgálja ki a könyvtáros. Öt telepü-
lésen a mûvelõdési központ vezetõje könyvtáros-
ként is tevékenykedik, hetvenkét kisközségi
könyvtárban pedig helyi pedagógusok vagy rész-
munkaidõs könyvtárosok dolgoznak.

Szlovákiában a megyei és a járási könyvtárak
a megyei önkormányzatok hatáskörébe tartoznak,
a többi könyvtárat a városi és a községi önkor-
mányzat mûködteti.

Ezek után engedjék meg, hogy négy különbö-
zõ típusú könyvtárat (járásit, városit, községit és
kisközségit) mutassak be.

Járási székhelyünkön, Terebesen huszonötez-
ren élnek. A Járási Könyvtár 1946 óta mûködik.
Négyszáz könyvvel nyitottak, jelenleg a doku-
mentumállományuk hatvankétezer. A könyvállo-
mányuk számítógépes rendszerben van feldolgoz-
va, és internetes hozzáférhetõséggel is rendelkez-
nek. Az olvasók igényeit tizenhat könyvtáros
szolgálja ki. 2003-ban 8295 olvasójuk volt, 153
ezer szlovák koronáért vásároltak könyveket.
2004-ben javult a helyzet, már 350 ezer koronát
költhettek dokumentumbeszerzésre.

Királyhelmec lakossága majdnem eléri a nyolc-
ezret. A Városi Könyvtárban közel harmincezer

(29 572) könyv van. A dokumentumállományuk
nincs számítógépes rendszerben feldolgozva.
2003-ban 28 ezer koronáért vásároltak könyve-
ket. 880 olvasójuk volt. Itt jelenleg egy könyvtá-
ros dolgozik. Elégedett a könyvállomány
firssítésével. Az a problémája, hogy egyedül na-
gyon nehezen tudja ellátni a rábízott feladatot.

Bodrogszerdahelynek kétezerötszáz lakosa van.
A községi könyvtár 1957 óta mûködik a mûve-
lõdési központ részeként. Tizennégy éve vagyok
az intézmény vezetõje, 1995-tõl egyben könyvtá-
rosa is. A könyvtárat 8200 könyvvel vettem át. A
könyvállomány felét ki kellett selejtezni, 4251
könyvünk maradt. Jelenleg 7923 kötetet tartunk
nyilván. Ebbõl:

magyar szlovák
felnõtt szépirodalom: 5217 3102 2115
gyermek szépirodalom: 1737 34 203
felnõtt szakirodalom 69 27 42
gyermek szakirodalom 82 91 1
egyházi irodalom: 43 43 –
kézi könyvtár: 5 4 1

Az elmúlt évben 219 olvasó látogatta a könyv-
tárat (20 felnõtt és 199 gyerek). 2481 könyvet
kölcsönöztek ki összesen. (Ebbõl felnõtt szépiro-
dalom 84, felnõtt szakirodalom 25, gyermek szak-
könyv 235, gyermek szépirodalom 2087, egyhá-
zi irodalom 50.)

Kézikönyvtárunkból a könyveket 495 alkalom-
mal vették igénybe. Az állomány számítógépes
adatbevitelét a múlt évben kezdtem el, ez még
nincs teljesen befejezve.

A községi hivataltól évente tízezer koronát
kapok az állomány fejlesztésére. Ebbõl az összeg-
bõl harminc-harmincöt könyvet vehetek. Rend-
szeresen kapok könyveket a kassai Jan Bocatius
Városi Könyvtártól, ezenkívül Magyarországról a
sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtártól, a
nyíregyházi városi könyvtártól, az alsóberecki
könyvtártól, a pozsonyi magyar kulturális inté-
zettõl, Végh Antal hagyatékából, magánszemélyek-
tõl és különféle alapítványoktól. Például a Husz
János Alapítvány meghirdetett egy helytörténeti
pályázatot, amit a magyar alapfokú iskola törté-
nelem szakos tanítónõjével meg is pályáztunk Ré-

giónk történelme az ókortól napjainkig címmel.
180 ezer forintnak megfelelõ összeget kaptunk a
tervezet megvalósítására. Ebbõl 57 ezer forintnyi
összeget költöttünk ismeretterjesztõ irodalom vá-
sárlására. A programban, amely hat elõadásból
állt, 85 hetedik és nyolcadik osztályos gyerek vett

*Elhangzott 2005. január 25-én, a zempléni és felvi-
déki kistelepülések könyvtárosainak a sárospataki Zrí-
nyi Ilona Városi Könyvtárban tartott második nemzetkö-
zi konferenciáján.
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részt. Az elõadásokat igyekeztünk a történelmi
emlékhelyeken megrendezni. Beszélgetéseket
szerveztünk községünk idõs lakosaival, akik hi-
telesen számoltak be a megélt eseményekrõl.
Vécsey báró egykori szolgálólányai például a
család életérõl meséltek.

A gyerekek a szünidõt régi tárgyak felkutatá-
sára használták fel. A nagyszülõktõl hangszere-
ket, használati tárgyakat, könyveket, fényképeket
és ruhákat gyûjtöttek. Ebbõl az anyagból kiállí-
tást rendeztünk a nagyközönség részére. A prog-
ramot szellemi vetélkedõvel zártuk. Hat csoport
kapcsolódott be, és minimális volt a pontkülönb-
ség az elsõ és az utolsó csoport között. A nyolc
hónap tevékenységérõl négy brosúrában számol-
tunk be. A tervezet megvalósításával nemcsak a
kézikönyvtárunk bõvült 32 könyvvel, de az össze-
gyûjtött anyag jó szolgálatot nyújt az általános
iskolásoknak, középiskolásoknak, sõt, hasznát
veszik a fõiskolás diákok is, ha beszámolót kell
készíteniük községünk múltjáról.

A Kassai Fórum Intézet szervezett egy progra-
mot a könyvtárak megsegítésére Vegyél egy fél

könyvet címmel. Ez a program is nagyon jól sike-
rült, mert akik vettek egy fél könyvet, azok álta-
lában látogatják is a könyvtárat.

Könyvtárunkban különféle rendezvényeket
szervezek. Az író-olvasó találkozók (Ardemica

Ferenc, Pénzes Tímea, Juhász Katalin) megszer-
vezésében segít a Magyar Könyvtárosok Szövet-
sége, a szervezet finanszírozza õket. Irodalmi
esteket is tartunk – legutóbb Adyt, József Attilát
és Mihályi Molnár Lászlót mutattuk be verseiken,
megzenésített verseiken keresztül.

Az általános iskolások csoportosan látogatják
a könyvtárat. Beszámolót készítek könyvtárunk-
ról, a szlovákiai könyvtárakról, az írás, a könyv,
a könyvnyomtatás kialakulásáról. Könyvjelzõket,
órarendeket készítek nekik.

 Utoljára maradt a kisközségi könyvtár bemu-
tatása. Vékének ötszáz lakosa van. Könyvtáruk-
ban ezer könyv van, és évente húsz-huszonöt
olvasójuk. A könyvtárat pedagógus vezeti, he-
tente egy alkalommal, pénteken, 15-tõl 18 óráig
van nyitva. Az elmúlt évben tízezer koronát for-
dítottak könyvvásárlásra.

Amikor elolvastam a mai nap kistérségi prog-
ramját, Venyigéné Makrányi Margit elõadásának
címe, Az elképzelt jövõ keltette fel elõször a fi-
gyelmemet. Hogy milyennek képzelem el a mi
községi könyvtárunkat? Szép, nagy termeket lá-
tok, ahol elkülönített helyük van a gyermekek-

nek és a felnõtteknek. Sok-sok könyvvel, virág-
gal, gyönyörû színharmóniával, csodálatos olva-
sóteremmel, ahol internet-hozzáférés is van (ahon-
nan csak úgy dõl az információ), sok olvasóval,
és olyan könyvtárossal, akinek csak az a felada-
ta, hogy kiszolgálja az olvasók igényeit, mert a
könyvtárosi feladat egész embert kíván. De ma-
radjunk a realitás talaján.

Bodrogszerdahely központi község, olyan érte-
lemben, hogy van egészségügyi központja, gyógy-
szertára, rendõrsége, takarékpénztára, az általános
iskoláinkat hét faluból látogatják a gyerekek. 1989
elõtt a könyvtár is központi könyvtár volt 24 500
kötet könyvvel, de jött egy rendelet, amely szerint
a könyveket szét kellett osztani a falvaknak, így
csak nyolcezer könyvünk maradt. Ezek a kiskönyv-
tárak eleinte még mûködtek, de fokozatosan bezár-
tak, mert a kisközségek nem tudták fenntartani õket.
Azóta is ott állnak ezek a könyvek valahol a raktá-
rakban. Jó volna, ha újra körzeti könyvtár lenne a
miénk, és a falvak, ha minimális összeggel is, de
hozzájárulnának könyvállományunk gyarapításához.

Mint minden könyvtáros, én is örülnék, ha
sokkal több új könyvvel gyarapíthatnám az állo-
mányunkat. Beszámolóm adataiból is látszik, hogy
nagy szükségem lenne gyermekkönyvekre, lexi-
konokra, enciklopédiákra. Szponzorokra nem
számíthatok, mert nagyon kevés jól mûködõ
magánvállalkozás van a községben. Egy paptól
hallottam a mondást: „Ne siránkozz, világíts!”
Milyen jó lenne egy lámpa, egy csodalámpa! De
a csodalámpán kívül is vannak lehetõségeink. Az
alapítványok. A pályázatok megírásában segíte-
nek a magyarországi könyvtárosok (Halász Mag-

dolna igazgató asszony és Körmendi Zoltánné, a
pálházi községi könyvtár vezetõje).

Az igazgató asszony feltette nekem a kérdést,
hogy az anyaországiak miben tudnának nekünk
segítséget nyújtani. A régiónkban dolgozó könyv-
tárosoknak nincs szakképzettségük. Nagyon jó
lenne, ha szerveznének nekünk ilyen jellegû to-
vábbképzést, bár örülünk a szakmai tanácsoknak
is. Ezen kívül talán készíthetnénk közösen irodal-
mi esteket, író-olvasó találkozókat, vagy megbe-
szélhetnénk, hogy ki milyen programot szervez,
és egy-egy programmal meglátogathatnánk a többi
könyvtárat is. Így nemcsak a könyvtárakat ismer-
nénk meg, de az ott élõ emberekkel is kapcsola-
tot tudnánk teremteni, és ez az élet más területén
is gyümölcsözõ lehetne.

Gecse Valéria

könyvtárvezetõ, Bodrogszerdahely


