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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-
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matikai Kamara 1995-ben – a többi könyvtári
szervezettel és a könyvtárakkal összefogva – in-
dította útjára újszerû, könyvtárakat népszerûsítõ
akcióját.

Ahogy Andorka Rudolf, a jeles társadalomtu-
dós fogalmazott: „Az ország jövõje a könyvtár
jövõje.” Ennek megfelelõen ez a kampány is már
a kezdetektõl fogva a könyvtárakra, a könyvtárak
fontosságára volt hivatott felhívni a társadalom
figyelmét.

A kettõs évforduló kapcsán teljes szívvel csat-
lakozunk a Fodor Péter, az IKSZ elnöke és
Ramháb Mária, a kecskeméti Katona József
Megyei Könyvtár igazgatója, a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogram Könyvtári Kollégiumának veze-
tõje által megfogalmazott ünnepi gondolatokhoz.
Meggyõzõdésünk, hogy a közgyûjtemények sze-
repe az elmúlt évtized(ek) változásainak követ-
keztében átalakult és felértékelõdött. Felelõsség-
gel állítjuk, hogy a könyvtárak képesek alkalmaz-
kodni a megváltozott igényekhez és – lehetõsé-
geikhez mérten – alkalmazkodni a kor kihívása-
ihoz. Mi, könyvtárosok, képesek vagyunk  arra,
hogy egyre  magasabb színvonalon szolgáltas-
sunk, és hagyományos feladataink ellátása mel-
lett egyre inkább településünk korszerû informá-
ciós központjává váljunk.

A magunk könyvtárában, de a szakma törté-
néseit is figyelemmel kísérve tapasztaljuk, hogy a
könyvtárhasználók egyre tudatosabban érdeklõd-
nek a bibliotékák bõvülõ szolgáltatásai iránt. Ez
a kor szava, amire reagálnunk kell.

Tíz esztendeje könyvtárunk is örömmel csatla-
kozott az országos akcióhoz, hiszen arról szólt,
amit már évek óta hagyományosan is tettünk Õszi
könyvtári napok címmel. Azt gondoltuk, halad-
hatunk a kitaposott úton. Az olvasók, a könyvtár-
használók, a kisközösségek elvárásai azonban
irányt mutattak. Nem kellett mást tennünk, mint
igazodnunk az olvasást, a könyvet szeretõ, a tu-
dást szomjazó és információt keresõ, tanuló és
továbbtanuló, az ép és a testi fogyatékos, a jól
szituált és a hátrányos helyzetû diák, felnõtt és
idõskorú igényéhez, elvárásához, kéréséhez. Va-
gyis mindenkihez, aki könyvtárunkkal kapcsolat-
ban áll.

Ha visszaidézzük emlékezetünkben a tíz év
kínálatát, gazdag, egyre szélesebb kör igényeihez
alkalmazkodó programsorozatot tudhatunk ma-
gunk mögött. Nehéz a teljesség igényével köze-
ledni a témához, hiszen a Könyvtári Levelezõ/lap
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oldalai is végesek, ám néhány – már hagyo-
mánnyá vált – könyvtári rendezvényünk sikerét
szívesen megosztjuk a kollégákkal.

Tíz éve indítottuk útjára az ózdi helytörténeti

kutatókat bemutató sorozatunkat. Minden év
õszén egy helyi, illetve a kistérségben élõ   hely-
történész mutatkozik be a nagyközönségnek, aki-
nek a munkásságát bibliográfia formájában dol-
gozzuk fel. Publikált vagy kézirat formájában
meglévõ pályamunkáik, dolgozataik Helytörténe-
ti Gyûjteményünk becses darabjai, egyben gaz-
dag tárházai a város és kistérsége történelmének.

Az összefogás-programok között rendszeresen
helyet kap a muzsika is. Könyvtári zenei esték

címmel ózdi és Ózdról elszármazott elõadómûvé-
szeknek, hangszeres és vokális együtteseknek
biztosítottunk és a jövõben is szeretnénk biztosí-
tani fellépési, bemutatkozási lehetõséget.

Könyvtárunk a város régi, patinás épülete,
1924-ben községházának épült. Boltíves aulája
kifejezetten alkalmas kamarakiállítások megren-
dezésére. Az ózdi alkotókat bemutató októberi
tárlataink sok érdeklõdõt vonzanak. Mivel könyv-

tárunk rendezvényterme egyben a város házas-
ságkötõ terme is, a könyvtárlátogatók mellett szép
számú látogató tekinti meg képzõmûvészeink fest-
ményeit, grafikáit, szobrait. Minden irányzat kép-
viseltette már magát: ugyanúgy gyönyörködhet-
tünk a kilencvenéves Faggyas István életmû-ki-
állításában, mint az Ózdi Vizuális Csoport nonfi-
guratív alkotásaiban.

Összefogás-programjaink kiemelkedõ színfolt-
jai a könyvbemutatók. Mindig nagy örömöt je-
lent, ha bemutatási lehetõséget biztosíthatunk az
Ózdhoz és a kistérséghez kapcsolódó, illetve ózdi
írók által publikált mûveknek. A teljesség igénye
nélkül álljon itt néhány példa: Nagy Károly: Ózd
város és környéke, Paál Zoltán: Arvisura – Igaz-
szólás, Török István: Ez a völgy, Csontos
György–Vass Tibor: Ózdi munkáskolóniák.

Tíz év alatt sok és sokféle rendezvény valósult
meg könyvtárunkban. Más könyvtárakhoz hason-
lóan nálunk is elmaradhatatlanok voltak az író-
olvasó találkozók, folyóirat-ankétok, gyermek-
programok, mûveltségi vetélkedõk általános és
középiskolás diákoknak.

A 2005-ös programok országszerte A nagy
könyv jegyében zajlanak, mely az ózdi Városi
Könyvtár õszi rendezvényeit is meghatározza. (Az
idei rendezvényeinket – elsõ alkalommal – az Ózd
Kistérség Többcélú Társulása támogatásával, kis-
térségi szinten valósíthatjuk meg.) Gyermek iro-
dalmi vetélkedõ formájában így kapcsoltuk össze
a TOP 12-ben szereplõ Egri csillagok címû re-
gényt az ózdi születésû Bolyky Tamással, a híres
egri várvédõvel. A Nagy Könyv Gyermek Olva-
sókörünk számára  városismereti sétát szervezünk,
amelyen megismerkedhetnek városunk irodalmi
emlékhelyeivel.

Kálnay Adél ózdi születésû József Attila-díjas
író lesz Ózd és a kistérség felnõtt olvasóinak ven-
dége legújabb könyve, a Háborús történet kap-
csán. A községi könyvtárak gyermekolvasói és
általános iskolái rendhagyó irodalomórán ismer-
kedhetnek meg az író gyermekkönyveivel és
munkásságával.

Érdekes színfoltja idei programunknak az or-
szágos rejtvényfejtõ csapatbajnokság megrende-
zése, melyet az Ózdi Rejtvényfejtõ Klubbal kö-
zösen valósítunk meg. A három kategóriában –
haladó, mesterjelölt, mester – induló csapatok az
ország minden tájáról érkeznek hozzánk.

Helytörténeti értékeink bemutatása elmaradha-
tatlan része összefogás-programjainknak. Elsõ

Pillanatképek az ózdi Városi Könyvtár
10 éves Összefogás a könyvtárakért – összefogás az
olvasókért programjairól. Túloldalt:

Az ózdi születésû Paál Zoltán Arvisura-Igazszólás címû
könyvének bemutatóján Püski Sándort, a könyv kiadóját,
a szakma doyenjét is köszönthettük

Ózd várossá nyilvánításának 50. évfordulóján mutattuk
be Nagy Károly Ózd város és környéke címû honismereti
olvasókönyvét

Legendás ózdi cigányzenészek címmel Farkas Tibor
amatõr néprajzkutató  gyûjtõmunkájáról  mesél

Részlet a helyi cigányzenészek életét bemutató
kiállításból

Fent: Idei programunk nyitó rendezvényén Beri Béla
helytörténész Ózd környéki holokauszt címmel tartott
elõadást a témában végzett kutatásairól
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programként így került sor Beri Béla helytörté-
nész A holokauszt emlékezete az ózdi térségben
címû elõadására és az ehhez kapcsolódó fotódo-
kumentációs emlékkiállítás megrendezésére.

Mi, ózdi könyvtárosok, valljuk, hogy az Össze-

fogás a könyvtárakért – összefogás az olvasókért

szlogen nemcsak most, októberben, hanem egész
évben érvényes kell, hogy legyen!

Bánfalvi Lászlóné

igazgató
Városi Könyvtár, Ózd

„Mérleges idõ” Tolnában

Tízéves visszatekintés emlékekkel,
hangulatokkal, eseményekkel – a
könyvtárak megújuló szerepérõl alkotott
kedvezõbb szemlélettel a köztudatban

Összefogás a könyvtárakért... Ezt
a gondolatot – mindig napi tevé-
kenységként is, kevésbé látványo-
san, de országos programsorozatba
tömörítve – céltudatosan próbáltuk
elfogadtatni kollégáink körében,
szûkebb-tágabb környezetünkben.
Talán van némi érzelmesség (remé-
lem, nem érzelgõsség) bennem,
amikor kijelentem, hogy a kulturá-
lis intézmények között erre mi va-
gyunk a leginkább elhivatottak, a
legkisebb települési könyvtártól a
nemzeti bibliotékáig.

Voltak kezdetben regionális ren-
dezvények (kiválóak), szakmai to-
vábbképzések, emlékestek, irodalmi
szomszédolások, mindeközben a
közkönyvtárak éve, az olvasás éve,
A nagy könyv – a közös célt erõsí-
tõ, kiegészítõ események. S nem volt
nehéz partnert, szponzort, önkéntes
segítõt találni (a német nagykövet-
ségtõl a kisvállalkozókig, politiku-
soktól a mûveiket felajánló képzõ-
mûvészekig). Alkalmanként 10–23 tá-
mogató tartotta fontosnak a könyvtá-
rak új arculatának bemutatását s azt,
hogy együtt mit tehetünk a közjóért.

A résztvevõk száma évente 9–
11 ezer volt az õszi könyvtári na-

pok rendezvé-
nyein, amikor
pedig Tolná-
ban a dolgos
nép keze nyo-
mán „szüret tü-
zei égnek”. A
bor kultúrájá-
nak mi is elfo-
gadtatói, hívei
vagyunk. Sze-
rencsére az em-
berek a sok-
sok elfoglaltság
közepette is
szívesen fogad-
ták könyves,
informatikai
programkínálatunkat, ami településeink harmadá-
ra is kiterjedt. (Hogy többen, mások is jöhettek


