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jól mûködõ városi könyvtárunk, a házigazda
sellyei városi könyvtár, melynek mûködésében
komoly gondot okoz, hogy egy hátrányos hely-
zetû kistérségben mûködik, és a vajszlói köz-
ségi könyvtár, mely az elmúlt egy-két évben
többször költözött.

Nagyon tanulságos, szép beszámolókat hall-
hattunk.

A Pécsi Városi Könyvtár rendezvényei

Számtalan rendezvénynek adtak otthont a Pé-
csi Városi Könyvtár fiókkönyvtárai. Játékos gye-
rekfoglalkozásokat, vetélkedõket rendeztek óvo-
dásoknak, kisiskolásoknak. Egy kis válogatás a
gazdag gyerekprogramokból:

Október 18-án a Dr. Berze Nagy János Fiók-
könyvtárban Itt a kezem, nem disznóláb” címmel
tartottak játékos foglalkozást illemszabályokról
óvodásoknak, kisiskolásoknak.

Október 4-én az állatok világnapja alkalmából
„Nálatok laknak-e állatok?” címmel vidám vetél-
kedõn vehettek részt a gyerekek a Nyitnikék
Gyermekkönyvtárban.

Október 26-án a Kilenc Király Gyermek-
könyvtárban csopor-
tos foglalkozást tar-
tottak általános isko-
lás tanulók részére
Õsz a mûvészetek-
ben címmel.

Október 13.: „Te
is tudod? Õ is tud-
ja?” Hasznos taná-
csok állattartó gyerekeknek. Farkas Tamás, a
Misina Természet- és Állatvédõ Egyesület elnö-
ke tartott elõadást.

Október 28-án a Pinokkió Gyermekkönyvtár-
ban Nagy Lajos emlékhét – részletek a Képtelen
természetrajz címû mûvébõl. Csoportos foglalko-
zást rendeztek általános iskolás tanulók számára.

Várkonyi Nándor Könyvtár

Október 4-én emlékülés a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete Pécs – Baranyai Szervezetének
megalakulása alkalmából.

Október 11-én Dokumentumok a pécsi cigány-
ság életébõl címmel gondolatébresztõ beszélgetés
a könyv szerkesztõivel: Füzes Miklós történésszel
és Márfi Attila fõlevéltárossal.

Könyvtárak a figyelem
középpontjában –
Komárom (-Esztergom)
megyében
33 éve

Az UNESCO kezdeményezésére az 1972-es esz-
tendõ nemzetközi könyvév, az olvasás éve lett.
„A könyvév meghirdetését az a fölismerés diktál-
ta, hogy az olvasás, a mûvelõdés létkérdéssé vált
a modern társadalmak életében, s ez a tény a
könyvkiadás és a könyvterjesztés egész szerveze-
tére nézve konzekvenciákat tartalmaz valamennyi
ország számára.” (1972 nemzetközi könyvév. In:
Könyvtáros, 1972. 1. sz. 3. l.) A könyvév egyik
fõ témája volt a könyvtárak fejlesztése, így ter-
mészetes, hogy az egyes országokban maguk a
könyvtárak is készültek különféle programokkal.
Abban az évben ünnepeltük a tanácsi könyvtár-
hálózat létrehozásának huszadik, Tatabánya vá-
rossá nyilvánításának huszonötödik évfordulóját.
Ez adta az ötletet, hogy könyvtári hetet szervez-
zünk, amely alkalmat ad arra, hogy a szokottnál
több szó essék a könyvtárakról mint intézmények-
rõl és a könyvtárosokról. „Egyetlen célunk, hogy
propagáljuk szolgáltatásainkat, felhívjuk olvasó-
ink, elsõsorban a vállalatok, üzemek vezetõinek
figyelmét mind bõvülõ szolgáltatásainkra, mind
az együttmûködés, információszolgáltatás és in-
formációcsere hathatósabb lehetõségeire”– mondta
megnyitó beszédében Horváth Géza, a megyei
könyvtár igazgatója. Noha több évforduló is adott
volt, a fõ napirend egy tudományos tanácskozás
volt, melyet a megyei könyvtár mellett a Mûszaki
és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
(MTESZ) esztergomi szervezete, a Tatabányai
Szénbányák Vállalat és a TIT Komárom megyei
szervezete rendezett A könyv szerepe a mûszaki
információban címmel. A könyvtáros napon az-
tán volt élménybeszámoló az IFLA-kongresszus-
ról, megemlékezés és köszöntések az évfordulók
kapcsán.

A következõ évet magyar könyvévnek nyilvá-
nították a magyar könyvnyomtatás ötszázadik
évfordulója alkalmából, természetesen így újra
alkalom nyílt könyvtári hét rendezésére. A hétfõi
könyvtörténeti elõadást követõen kedden a szak-
szervezeti könyvtárosok szerveztek továbbképzést,
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szerdán a könyvtári híradók szerkesztõi gyûltek
össze Esztergomban, ahol a Könyvtáros szerkesz-
tõségi ülésén is részt vehettek a vendégek, csü-
törtökön Budapestre utaztak tanácsi és szakszer-
vezeti könyvtárosok, és még péntekre is jutott
tanácskozás a munkások könyvtári ellátásáról. A
Dolgozók Lapja – megyei napilap – természete-
sen minden eseményrõl tudósította olvasóit.

A harmadik évben a szocialista könyvtárügy
huszonötödik évfordulójáról emlékeztek meg a
résztvevõk. A Mûvelõdésügyi Minisztérium em-
léklapot adományozott az 1949–1951 óta dolgo-
zó könyvtárosoknak, a megyei könyvtártól pedig
azok kaptak, akik 1951 és 1954 között kezdték
meg könyvtári munkájukat. Abban az évben ala-
kult meg a Szinnyei Kör, a könyvgyûjtõk, szép
könyvek, könyvritkaságok iránt érdeklõdõk klub-
ja. Az elsõ években elsõsorban az írás, a könyv,
a nyomdászat történetével foglalkozó elõadásso-
rozat volt, késõbb honismereti, majd történelmi
témákkal gazdagodott. (Napjainkban is él ez az
elõadássorozat, a történelem mellett egy-két ter-
mészettudománnyal kapcsolatos könyvbemutató-
val bõvült a paletta.) A könyvhét érdekessége volt
az a tájértekezlet, amelyen a „B” típusú városi
könyvtárakról tanácskoztak Fejér, Gyõr és Ko-
márom megye könyvtárosai.

Ezek után föl sem merült, hogy ne folytassuk
a hagyományt. Évfordulók is akadtak: a tanácsok
megalakulásának, majd a megyei könyvtár alapí-
tásának huszonötödik évfordulója például, de ha
megemlékeznivaló minden évre nem jutott is,
aktuális témát mindig lehetett találni. Az évek
során a „forgatókönyv” is kialakult. Az elsõ nap
délelõttje mindig a központi elõadásoké, a me-
gyei könyvtárban. Délután az esetek többségé-
ben valamilyen lazább könyvtáros találkozó volt
az utolsó idõkig. (Ma már többnyire nincs lehe-
tõség közös ebéd biztosítására, így egy színnel
haloványabb a hét programja.) A kilencvenes
évekig a szakszervezeti könyvtárosoknak külön
is volt egy továbbképzési napjuk – természetesen
a központi elõadáson is részt vettek.

Több ízben tartották meg ebben az idõszak-
ban a hálózati híradók szerkesztõinek tanácsko-
zását, minden esetben összekötve a Könyvtáros
kihelyezett szerkesztõségi ülésével. Többmegyés
tanácskozásokat is szerveztek néhányszor, külön-
bözõ összetételben. Szó esett ezeken a megbe-
széléseken a különbözõ könyvtártípusokról, ak-
tuális feladatokról, de olyan elméleti kérdésekrõl

is, mint például a könyvtári terek esztétikája. Ezen
összejövetelek szervezésében a Könyvtártudomá-
nyi és Módszertani Központ (KMK) és a Mûve-
lõdésügyi Minisztérium is részt vett. 1978-ban a
gyermekkönyvtárosok országos tanácskozását is
megszerveztük.

Rendszeresen a könyvtári héten adták át a
törzsgárda emléklapot és a jutalmat a jubiláló
dolgozóknak. Egyedi program volt 1976-ban:
„tájékozódási séta”, (mert azért futásnak nem le-
het nevezni). Térkép alapján kellett eljutni ellen-
õrzõ pontokhoz, ahol bélyegezni kellett, így ér-
tünk ki a János-forráshoz.

Az elmúlt 33 év alatt számtalan vendég meg-
fordult a rendezvénysorozaton. A Mûvelõdésügyi
Minisztériumból elõadóként járt itt többek között
Kondor Istvánné, Juhász Jenõ, Sóron László,
Skaliczki Judit. A KMK-ból, késõbb a Könyvtári
Intézetbõl Szente Ferenc, Gereben Ferenc, Nagy

Attila, Bartos Éva és mások. De tartott itt elõ-
adást Ferge Zsuzsa a hátránnyal élõk könyvtári
ellátásával kapcsolatos programon, mely téma már
1984-ben is fontos kérdés volt a közmûvelõdési
könyvtárakban. Több ízben esett szó honismeret-
rõl, helytörténetrõl. Az elmúlt évtizedekben számos
új vagy felújított könyvtár ünnepélyes átadása tör-
tént a könyvtári hét keretében. A szakmai progra-
mok mellett minden évben szerveztek a könyvtárak
az olvasók számára is rendezvényeket.

Az utóbbi években a Vág-Duna-Ipoly régió-
val való kapcsolat jegyében a nyitrai kerület
könyvtárosai is látogatják a rendezvényeket, ese-
tenként kapcsolódó programok is vannak. Ismét
van – most már rendszeres – országos tanácsko-
zás: a könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó
könyvtárosok jönnek el évrõl évre, hogy a fel-
adat aktuális kérdéseirõl beszélhessenek.

A rendezvénysorozat fontos célja volt mindig,
hogy a sajtóban is felhívja a figyelmet a könyv-
tárakra. A helyi lapok rendszeresen tájékoztattak
a különbözõ eseményekrõl, maguk a könyvtáro-
sok is sokszor írtak saját munkaterületükrõl is-
mertetõket. Ha napjainkban nincs is már kulturá-
lis rovat a megyei újságokban, ha ritkábban esik
is szó a könyvtárak munkájáról, azért errõl az
eseményrõl még mindig tudósítanak a helyi la-
pok. Az elsõ idõszakhoz képest kevesebb az
ünnepi számvetés, de változatlanul aktuális kér-
désekrõl szólnak a tanácskozások – ebben az
évben például a kistelepülések könyvtári ellátása
a továbbképzés témája.
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A könyvtári hetek témái

I. (1972) Nemzetközi könyvév
II. (1973) Magyar könyvév (A magyar könyv-

nyomtatás 500. évfordulója)
III. (1974) A szocialista közmûvelõdési könyv-

tárügy 25. évfordulója
IV. (1975) A tanácsok megalakulásának 25.

évfordulója
V. (1976) Üdvözlet az olvasónak! Lectori

salutem!
VI. (1977) 25 éves a József Attila Megyei

Könyvtár és a komáromi Városi-Járási Könyvtár,
30 éves Tatabánya

VII. (1978) Felkészülés az 1979. évi nemzet-
közi gyermekévre

VIII. (1979) 20 éves a szakszervezeti könyv-
tári hálózat

IX. (1980) A társadalomtudományi informá-
ció lehetõségei a nagyobb közmûvelõdési könyv-
tárakban

X. (1981) A megyei közmûvelõdési koncep-
ció végrehajtásának eredményei és a további fel-
adatok

XI. (1982) A könyvtár és a társadalom
XII. (1983) A könyvtáros hivatásról
XIII. (1984) A hátránnyal élõk könyvtári ellá-

tásáról
XIV. (1985) Visszatekintés és könyvtári cél-

kitûzések
XV. (1986) Elõtérben az iskolai könyvtárhá-

lózat
XVI. (1987) A honismereti mozgalom és a

könyvtárak
XVII. (1988) A mûvészeti és irodalmi nevelés

feladatai az új médiumok korában
XVIII. (1989) Mi a könyvtár most? A könyv-

tár legyen a közösség dolgozószobája
XIX. (1990) A magyarság és a nemzetiségek

– hungarikumok
XX. (1991) A kultúra ára
XXI. (1992) Könyvtár és könyvkiadás
XXII. (1993) Könyvtári értékvédelem –

könyvtáros érdekvédelem
XXIII. (1994) Információ – információszolgál-

tatás a könyvtárakban
XXIV. (1995) Összefogás a könyvtárakért

(országos akcióba illeszkedve)
XXV. (1996) Miért nem(csak) könyvtár a

könyvtár, avagy: milyen szolgáltatások várhatók
el a könyvtárosoktól?

XXVI. (1997) Nyomtatott és elektronikus in-
formációk. A használói igények változásai az
utóbbi években

XXVII. (1998) Könyvtárosok – könyvtárhasz-
nálók

XXVIII. (1999) A helytörténeti kutatások le-
hetõségei és eredményei

XXIX. (2000) A magyar millennium és a
Vág-Duna-Ipoly régió jegyében

XXX. (2001) Az olvasás éve jegyében
XXXI. (2002) A könyvtár jövõje, a jövõ

könyvtára
XXXII. (2003) Lokalitás, regionalizmus, eu-

rópaiság
XXXIII. (2004) Digitális könyvtárak és elekt-

ronikus könyvtári szolgáltatások
XXXIV. (2005) Kistelepülések könyvtári el-

látása Komárom-Esztergom megyében

És immár az idei évrõl…

„…csak a Könyv kapcsol múltat a jövõbe”
(Babits Mihály)

A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2005. október
2-án programokban gazdag, rendkívüli nyitva-
tartási nappal ünnepelte jogelõdje, a szombat-
helyi közkönyvtár megalakulásának 125. év-
fordulóját. A rendezvények és élmények rész-
letezése elõtt álljanak itt a konkrét adatok. A
helyi újságban „sikervasárnapként” említett
napon 1774 látogató fordult meg az intézmény-
ben, 1292 könyvet és hangzó anyagot kölcsö-
nöztek. 92 késedelmes olvasó kapott amnesz-
tiát, összesen 66 265 forint tartozás terhétõl
szabadulva meg. 508-an íratkoztak be ingye-
nesen, közülük 210-en a könyvtár új olvasói-
nak táborát gyarapítják. 40 doboznyi (800–1000
darab) olvasók által felajánlott könyvet sikerült
összegyûjteni a székelyudvarhelyi árvízkárosult
könyvtárak számára.

Ezen a napon a Magyar Rádió Könyves vasár-
nap címû programjának helyszínéül szolgált a Ber-
zsenyi Dániel Könyvtár, ahonnan folyamatos beje-
lentkezésekkel, helyszíni riportokkal színesítették a
mûsort a rádió munkatársai. Az idén már tizedik
alkalommal jelentkezett a Könyves vasárnap mind-
három rádióadón, elsõ alkalommal Kecskemétrõl a
Katona József könyvtárból szólt a közvetítés.

Az eredeti tervek szerint e vasárnapon 10
órától 17 óráig tartott volna nyitva a szombat-


