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a könyvtárhasználó kerül a középpontba. Ezek
az alkalmak lehetõséget biztosítanak ahhoz, hogy
az intézmények kommunikációja javuljon, tuda-
tosabbá váljon.

Akkor most már csak az maradt, hogy jó han-

gulatú ünneplést kívánjunk – mert azért az elmúlt

tizenöt év elég okot szolgáltat ehhez –, a jövõre

pedig további  kitartó munkálkodást a könyvtá-

rak és a könyvtári rendszer érdekében! (FÁ)

Kezdetektõl „összefogás”

1990-ben a Könyvtári és Informatikai Kamara elsõ
területi tagozataként alakult meg a Bács-
Kiskun megyei szervezet a megyei, a
városi és néhány nagyközségi könyvtár
vezetõjének elhatározásából. Kezdetek-
tõl fontos volt számunkra, hogy együtt
gondolkodjunk, dolgozzunk, ezért hoz-
tuk létre az azóta is mûködõ tagozatot.

Az intézmények érdekképviseleti
szervezetében alapvetõnek tartottuk,
hogy minél szélesebb körben – könyv-
tárhasználók, fenntartók, könyvtárosok
között – megváltozzon az emberek képe
a könyvtárakról. Mi akkor már tudtuk,
hogy sokkal több a könyvtár egy köl-
csönzõhelynél, s szerettük volna, ha ezt
minél többen felfedezik. 1994-ben gyor-
san ráhangolódtunk Skaliczki Judit kez-
deményezésére, amikor lelkesen beszélt
nekünk más országok különbözõ könyv-
tárnépszerûsítõ akcióiról. Hangsúlyoz-
ta, hogy milyen lényeges ebben az össze-
fogás, a szakmából kifelé történõ nyi-
tás. Néhányan azon töprengtünk a ka-
marában, hogyan lehetne valós össze-
fogással példázni az elsõ hazai akció
indítását 1995 októberében. Szinte egy-
szerre jött az ötlet: válasszuk az orszá-
gos nyitó rendezvény helyszínéül Kecs-
kemétet, ahol jelentõs összefogással
könyvtár készül.  Így támadt az az eret-
nek gondolatunk, hogy a tudományos
konferenciát követõen együtt vergõd-
jünk át az építkezésen, hogy az „össze-
fogást” indító ünnepi pillanatot az épü-
lõ könyvtárban élhessük át.

Mielõtt átmentünk, a tudományos
tanácskozás 250 résztvevõje a záró
elõadásban a tervrajzok segítségével

megismerkedhetett az új könyvtárépület szak-
mai koncepciójával.

Az összefogás elsõ jelképeként elültettünk egy
fát a könyvtár belsõ udvarán, amely azóta nagyra
nõtt. Alatta még ma is tábla hirdeti az állam, az
önkormányzatok, a civil szféra, a szakma össze-
fogását, amelyek közös akarata és együttes támo-
gatása megsokszorozhatja lehetõségeinket. Ez az
összefogás vezetett el Kecskeméten is oda, hogy
hosszú évek kitartó küzdelme után felépülhetett a
megyei könyvtár, mint ahogy ennek az összefo-
gásnak köszönhetõ az is, hogy közel tízéves mû-
ködése ilyen eredményes volt.
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Gondolom sokunk-
nak emlékezetes maradt,
amikor az építési terüle-
ten számunkra lefektetett
pallókon egyensúlyozva
közelítettük meg az ud-
vart, a leendõ olvasóter-
met, ahol az ünnepi sza-
vak után Fodor Gábor

miniszter személyesen
szelte fel az összefogás
csokitortáját. Ugyancsak
ekkor került sor annak
az együttmûködési meg-
állapodásnak az aláírásá-
ra – az angliai Fretwell-
Douwning, az Olib ha-
zai forgalmazójaként az
IQSOFT Rt., a könyvtári alapítvány kuratóriumi
elnöke és a könyvtárigazgató között –, amely meg-
alapozta intézményünk korszerû számítógépes fej-
lesztését.

Az esti program, amelyen kiváló mûvészek
léptek fel, nagyszerû példája volt a széles körû,
önzetlen összefogásnak. Számos üzletpartnerünk,
társintézmények képviselõi, olvasóink, barátaink
töltötték velünk együtt ezt a néhány órát, akiknek
adományaiból vásároltuk meg zenei részlegünk
elsõ multimédiás számítógépét, a könyvtárhasz-
nálók örömére.

Az Összefogás a könyvtárakért akció a nyitó
nap után egy üzenetstafétával folytatódott Bács-
Kiskun megyében. Településrõl településre járva
összegyûjtöttük azokat a gondolatokat, amelye-
ket könyvtárfenntartók, könyvtárosok, olvasók
fogalmaztak meg. Kecskemét fõterén szabadtéri
ünnepségen fogadtuk azokat a csapatokat, ame-
lyek stafétabotjukat, üzenetüket személyesen hoz-
ták el. Még ma is megvan az összefogás fája,
amelyet Kerekes Ferenc fafaragó készített Butyka

Andrea köcsögeinek, amelyekbe a Kecskemét
környéki kistelepülések helyezték el üzeneteiket.
Ezek között elsõ helyen szerepelt a könyvtári
törvény megalkotásának sürgetése, a többcsator-
nás finanszírozás, könyvtári normatíva megterem-
tése, a képzés, továbbképzés korszerûsítése, tá-
mogatása, a szaktanácsadás megszervezése. Ma
jó visszaolvasni ezeket a sorokat, hiszen azóta
szinte maradéktalanul teljesültek a kitûzött célok.

1997. október 6-án a  „második összefogás” is
Kecskemétrõl indult. Az egy éve átadott új épü-

letben, a Katona József Könyvtár százéves évfor-
dulóján, ismét együtt ünnepelt a szakma. Magyar

Bálint miniszter videokonferencia formájában
köszöntötte azokat a könyvtárosokat, akik több
helyen – Budapest, Miskolc, Pécs, Sopron, Szol-
nok – saját könyvtárukban követték az esemé-
nyeket a MATÁV támogatásával.

Másodjára sikerült ugyanazt a kört összefo-
gásra buzdítani, így született meg az Összefogás

1997–2000 dokumentum, amelyet az állam nevé-
ben Magyar Bálint, az önkormányzatok részérõl
Balogh László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyû-
lés elnöke és Katona László, Kecskemét Megyei
Jogú Város polgármestere, a civil szféra képvise-
letében Zalainé Kovács Éva, az IKSZ elnöke,
Gaborják József, a könyvtári alapítvány kuratóri-
umának elnöke, a szakma nevében pedig Ramháb

Mária, a Katona József Könyvtár igazgatója írt
alá, vállalva egy hároméves minõségfejlesztõ
program kidolgozását, gyakorlati megvalósítását.

A dokumentum elsõ mondatát – „Megújulás
elõtt áll a könyvtárak világa”– úgy gondolom,
pontosan fogalmaztuk meg, hiszen mára látható,
hogy mennyi minden megvalósult már eddig is
vállalásainkból.

A tanácskozás középpontjában ezúttal a minõ-
ségfejlesztés állt, amelynek kitûnõ nemzetközi
szakértõje, Maurice B. Line a könyvtárak, Ron

Pybus pedig a könyv szerepét mutatta be az in-
formációs társadalomban. A magyar könyvtárügy
fejlesztési trendjeit Skaliczki Judit ismertette, míg
Zalainé Kovács Éva az IKSZ lehetõségeirõl tájé-
koztatta a résztvevõket a minõségmenedzsment
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elterjesztésében. Ramháb Mária a Katona József
Könyvtár minõségfejlesztési projektjét elevenítet-
te fel, amely a jelenlévõ angol és magyar elõadó
kollégák közremûködésével második éve zajlott.

Ebben az évben is felejthetetlen összefogásra
került sor Kecskeméten. A százéves könyvtár
ünnepére Hanga István órásmester elkészítette az
Idõmérõt, amely az elõcsarnok falán elhelyezett
2x2 méteres óra. Megvalósítását a könyvtári ala-
pítvány gyûjtése tette lehetõvé. Ezúttal is sokan
siettek támogatásunkra, így a nagyóra mellett
minden könyvtári térbe jutott egy odaillõ szerke-
zet. Az ünnepélyes átadásra jelképesen száz ven-
déget hívtunk. Közülük sokan egymást követõen
ajánlottak föl újabb és újabb szellemi támogatást
könyvtárunknak a hajnalig tartó összefogás játé-
kunkban. Vendéglátós barátaink támogatásának
köszönhetõen bõven jutott a sok vidámság mel-
lett finom falat is az asztalra. Voltak, akik ismer-
ték egymást, de voltak, akik ezen az estén talál-
koztak elõször. Ismét sokan összefogtak velünk,
hogy emlékezetes maradhasson a századik szüle-
tésnapunk.

Természetesen Bács-Kiskun megyében a to-
vábbi években is nagy lelkesedéssel folytattuk  az
összefogás akciót. Rendezvényeink hagyományo-
san a Könyves vasárnap programjával indultak,
amelyet sokak örömére azóta is minden évben

megtartunk. Mindig van mirõl beszámolnia a
Magyar Rádiónak, ezért örömmel jönnek Kecs-
kemétre a mûsor készítõi.

Két éven át  „A könyvtárba mentem. Gyere
utánam!” akciónknak örülhettek a kistelepülése-
ken élõk, akik közül többen könyvtáruk korsze-
rûsítését a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási
Rendszer szolgáltatásaira építve szeretnék elérni.

Az idén A nagy könyv program sikerességé-
ért fogtunk össze sokakkal. Bács-Kiskun megye
minden kistelepülésén – a kiskunhalasi Városi
Könyvtárral osztozva – kampányoltunk.

2005-ben a kettõs jubileumra újra sokan ér-
keztek Kecskemétre. Van mire visszaemlékez-
nünk, mert nagyon gazdag volt eseményekben,
történésekben az elmúlt másfél évtized. A legfon-
tosabb  azonban mindenképpen az, hogy csak
szakmai, emberi összefogással lehet elõre halad-
ni. Más az esélyünk a szakszerûségre, az eredmé-
nyességre, a szépre, a jóra, a minõség megterem-
tésére, ha együtt tesszük, amit kell, amit lehet.
Úgy gondolom, nem dolgoztak keveset a könyv-
tárosok azért, hogy a tíz évvel ezelõtt elindított
mozgalmunk ne csak ünnepnapokon, hanem a
mindennapokban is mûködjön. Ebben mindig
nagyon fontos szerep jutott az elõretekintésnek, a
nemzetközi – különösen a brit – kapcsolattartás-
nak. Örülünk, hogy ennek az együttgondolko-
dásnak, együttmûködésnek a Bács-Kiskun me-
gyei kollégák mindig részesei voltak.

Ramháb Mária

Az Összefogás
a könyvtárakért –

összefogás az olvasókért
program tíz éve az ózdi

Városi Könyvtárban

Mi, könyvtárosok, tudjuk: ha október, akkor az
Összefogás a könyvtárakért – összefogás az ol-
vasókért (országos könyvtári napok) programjai
zajlanak országszerte. Az idei év azonban kicsit
eltér az elõzõektõl, hiszen kettõs jubileumot ün-
nepelhetünk.

A könyvtárak intézményi érdekeinek képvise-
letére létrehozott Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség (IKSZ) 2005-ben ünnepli tizenöt éves fenn-
állását. Az IKSZ jogelõdje, a Könyvtári és Infor-


