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Könyvtár a kistérségben
2006. március 30–31-én A városi könyvtárak
kistérségi együttmûködése címmel konferenciát
rendeztek Gyulán, a Mogyoróssy János Városi
Könyvtárban. A nagy érdeklõdést kiváltott
tanáskozáson arra keresték együtt a választ a
megjelentek, hogy melyek lehetnek a kistérségi
társulásokon belül a könyvtári összefogás, együtt-
mûködés, szolgáltatás-szervezés formái, hol mi-
lyen módszer a célravezetõ és megvalósítható,
mit kell tenniük a könyvtárosoknak, hogy felhasz-
nálóiknak némely esetekben ne csak a szép szó-
lamok jussanak, hanem valóban mindenütt a
lehetõ legkorszerûbb szolgáltatásokat kaphassák.

A kétnapos rendezvényen a szervezõk a prob-
lémák megvitatására is hagytak idõt, ezúttal
azonban mégis csak azt a felismerést sikerült
végül megfogalmazni, hogy errõl a témáról so-
kat kell még írni, beszélni, vitatkoz-
ni, mert ahány ház, annyi szokás,
ahányféle kistérségi társulás mûkö-
dik ma Magyarországon, szinte
annyiféle a területükön mûködõ – a
társulási szerzõdésben esetleg nem
is szereplõ  – könyvtárak viszonya.

A Könyvtári Levelezõ/lap ennek
a vitának, tapasztalatcserének szeret-
ne teret biztosítani mostantól. A szer-
kesztõség felkért néhány elõadót,
hogy elhangzott szövegének írásos
változatával segítse a gondolkodást,
ezeket a cikkeket folyamatosan kö-
zöljük. Várjuk ugyanakkor a kollé-
gák hozzászólásait, mert nélkülük
még megközelítõleg sem lehet teljes
a kép.

A központi segítségnyújtás
lehetõségei a kistérségi

együttmûködésben
A felkérés arra szólt, milyen központi segítség-
nyújtás képzelhetõ el a kistérségi könyvtári szol-
gáltatási rendszer hatékony és eredményes mû-

ködésének megszervezésében. A rendezõ gyulai
könyvtár igazgatója, Krasznahorkai Géza még a
múlt év decemberében egy adatlappal  kereste
meg a kistérségi könyvtárakat, az adatlaphoz írt
kísérõlevélben e mondatokkal: „Az új szempon-
tú területi felosztás ebben a formában nem
rendelkezik hagyományokkal, viszont léte miatt
szükségessé teszi a könyvtárak közötti együttmûkö-
dési igények felmérését, stratégia és részletes, konk-
rét feladatokat tartalmazó programok kidolgozá-
sát, ami a hatékonyság miatt nem várathat hosszabb
ideig magára”.

Egy év tapasztalata, élmények, érzések, be-
nyomások, esetenként bizonytalanság és tanács-
talanság – nagyjából ezek a szakma kiinduló-
pontjai a témáról való eszmecseréken, így ezen
a tanácskozáson is. Márpedig, ha az ember elbi-
zonytalanodik, legjobb, ha megpróbál visszamen-
ni a kiindulóponthoz, az eredeti elképzelések

megszületésének érveihez. Ebben az esetben a
bizonytalanságaink egyik alapvetõ „gyökerének”
a regionális/kistérségi eszme, gondolat újszerû-
ségét, szokatlanságát tekinthetjük, melynek meg-
élésében hierarchikus gondolkodásmódunk  aka-
dályoz minket.

Egy kis történelmi visszatekintésre van szük-
ségünk ahhoz, hogy belássuk, talán nem is annyi-
ra új ez a felosztás, s talán nem is hagyományok
nélkül való, még hazánkban sem. Építészettörté-
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neti és/vagy ökológiai tanulmányok
sora elemzi – melyek közül most
Szántó Katalin Fenntartható váro-
sias kistérségek címen egy építész
szemináriumon elhangzott elõadásá-
ra utalok –, hogy a városok és tér-
ségük együttmûködésének alapja a
történetileg kialakult kölcsönös egy-
másrautaltság, mely az ipari forra-
dalomig, de korlátozott mértékben
a XX. század közepéig jelen volt,
és külsõ kényszerítõ beavatkozások
nélkül is korlátozta a városok növe-
kedését. A városok vízzel, élelem-
mel, építõanyaggal, tüzelõvel való
ellátása olyan kemény korlátot je-
lentett, amelyre a görög kolóniák ki-
alakulása, a római gyarmatbirodalom vagy a
keresztes háborúk, de a jóval késõbbi városala-
pítások is visszavezethetõk. A városellátó öve-
zetnek az ókori, középkori városokat jellemzõ
formája mind a mai napig élõ, létezõ fogalom. A
városrobbanás idõszakától kezdve azonban a vá-
rosellátó övezet sokkal inkább azt jelentette, hogy
a városok körüli falvak népességének a központ-
város élelmiszerfelvevõ piaca hosszú idõn át
biztos megélhetést nyújtott. Már a XIX. század-
ban sorra születtek a városellátó övezet közgaz-
dasági szempontú tudományos leírásai, majd a
XX. század hajnalán megjelentek a város és tér-
sége együttélésének, a városellátó övezetnek a
teóriái és az együttélésbõl származó mérsékelt
mobilitás gazdasági racionalitására épített kert-
város-gyûrû elméletek. A gyakorlatilag önellá-
tónak tekinthetõ modellnek hazai követõi is akad-
tak, gondoljunk az Erdei Ferenc vagy Németh
László írásaiból megismert elképzelésekre. A
modell nem csupán azt biztosította, hogy a mun-
kahely, a lakás, a zöldterületek, a szolgáltatások
minden lakos számára rövid idõ alatt elérhetõk
legyenek, de azt is, hogy a városok külterületei
elegendõk legyenek a város mezõ- és erdõgaz-
dasági termékekkel és vízzel való ellátásához. A
városkörnyéki térségek városellátó szerepét ma
már sokkal szélesebb kontextusban kell értelmez-
nünk, a város és térsége kapcsolata mára átérté-
kelõdött.

Az Európai Unió területfejlesztési stratégiájá-
ban már tükrözõdnek a törekvések a város-vidék
kapcsolat új alapokra helyezésére (Európai terü-
letfejlesztési perspektíva, ESDP, 1999). A célki-

tûzések szintjén a város és térsége közötti part-
nerkapcsolat szükségessége fogalmazódik meg.
A partnerkapcsolat megújulásának alapvetõ fel-
tételei az Európai területi tervezés programta-
nulmánya (SPESP, 2001.) szerint:

– a célok közös jellegének megfelelõ szintû
tudatosulása,

– az egymás közötti versengést felváltó ko-
operáció,

– az együttmûködés megfelelõ szervezeti-
adminisztrációs hátterének megteremtése.

A város-vidék kapcsolat megújításának leg-
kisebb léptékû földrajzi-társadalmi terei potenci-
álisan a kistérségek. A területi szervezõdésnek
az a szintje, amit kistérségnek nevezünk, az el-
fogadott tudományos definíció szerint az a tér,
ahol a lakosság „mindennapi szükségletei kielé-
gítésével kapcsolatos gazdasági, piaci-kereske-
delmi, infrastrukturális és ellátási, közigazgatási
és társadalmi kapcsolatok, térfolyamatok zöme
lejátszódik” (Csatári Bálint, MTA Regionális
Kutatások Központja).

Ez a definíció, mely alapvetõen a felülrõl
szervezett statisztikai kistérségeket próbálja meg-
ragadni,  valószínûleg sok hazai kistérségre nem
alkalmazható, ám két nagyon fontos törekvés ki-
olvasható belõle, mégpedig:

– hogy a térségi társadalom mindennapi szük-
ségletei – beleértve a munkavégzéssel és jöve-
delemszerzéssel kapcsolatos szükségleteket –
magas szinten váljanak kielégíthetõkké, valamint,

– hogy a kistérség lakossága szükségleteinek
kielégítése a kistérség belsõ erõforrásainak fel-
használásával valósuljon meg.
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Az önszervezõdõ kistérségeket teljes komp-
lexitásukban írja le – a tudományosság igénye
mellett társadalomszociológiai, -pszichológiai
nézõpontot is érvényesítve – egy másik defi-
níció, mely szerint „kistérség alatt a földrajzi
tér azon, az ott élõ népesség mind szélesebb
csoportjai számára átlátható és személyesen
megélt, területileg összefüggõ darabját értjük,
melyen belül a települési közösségeket szo-
ros, a közös múlton, az abból felépülõ kultúra
közös vonásain, a társadalmi tevékenységük-
nek keretet adó ugyanazon földrajzi tájhoz való
tartozáson, a funkcionális (gazdasági, humán
szolgáltatási, infrastrukturális, közösségi) egy-
másrautaltságon és intenzív kommunikáción
alapuló horizontális kapcsolatok, az ezek tu-
datosulásaként jelentkezõ közös érdek és regi-
onális identitástudat fûzik össze és különítik
el környezetüktõl” (G. Fekete Éva, MTA Re-
gionális Kutatások Központja).

Az Európai Unió országai közötti együttmû-
ködést szabályozó alapelvek, mint az addici-
onalitás és a partnerség vagy a szubszidiaritás és
a reciprocitás Maastrichti szerzõdésben (1991)
megfogalmazott alapelvei, alapvetõen a tagálla-
mok és a közösségi politika közötti viszony sza-
bályozására születtek, de a regionális politika
hangsúlyosabbá válásával a különbözõ térségi
szintek, így a régiók és a kistérségek, illetve a
települések vonatkozásában is relevánssá váltak.
Az Európai Unió Régiók Bizottsága 2001-ben
közzétett Salamancai nyilatkozata rögzíti a helyi
és kistérségi érdekképviseletek közvetlen bele-
szólási jogát. Kimondja, hogy a globalizáció ál-
talános trendjén belül az egyéni szükségletek ki-
elégítése és a társadalmi szolidaritás megterem-
tése, az egyénnek a saját környezetéhez való kö-
tõdése éppúgy, mint európai identitástudatának
kialakulása és nem utolsó sorban Európa kultu-
rális sokféleségének megõrzése érdekében szük-
ség van egyfajta „irányadó, korrigáló, kompen-
záló” ellenpólusra, ami a helyi és a térségi ér-
dekképviseletekben testesül meg.

Talán egy kissé hosszasan idõztünk el a kis-
térségi eszme általános kérdéseinek ismertetésé-
nél, de úgy hiszem, ezzel kapcsolatban többnyi-
re nem rendelkezünk elegendõ ismerettel, s ha
magának a területi elvnek nem értjük tisztán az
alapjait, akkor bizonyára több hibát követünk el
az ezen keretek között létrehozandó bármilyen
szolgáltatórendszer kialakítása során is, s való-

színûleg tanácstalanul állunk a kialakított
szolgáltatórendszer emberi tényezõkön múló za-
varainak észlelésekor is.

Ha itt és most a kistérségi könyvtári ellátás új
formáiról, új rendszerérõl beszélünk, akkor le-
szögezhetjük, hogy ugyanazok a szempontok
játszanak közre, ugyanazok a feltételek szüksé-
gesek a zavartalan és eredményes mûködéshez,
amelyek alapjaiban meghatározzák magát a fen-
tebb ismertetett kistérségi mûködési modellt is.
Idézzük csak vissza a partnerkapcsolat megújí-
tásának három európai alapelvét.

„A célok közös jellegének megfelelõ
szintû tudatosulása”

Ami a célok közös jellegét illeti, ez általános-
ságban megfogalmazódik a magyar könyvtárügy
stratégiájában, a nemzeti fejlesztési tervekben, a
Kistérségi Szolgáltatási Rendszerben (KSZR),
hogy csak néhány alapvetõ dokumentumot em-
lítsek. De a konkrét közös célokat az adott he-
lyeken, az adott érdekek figyelembe vételével
minden kistérségnek magának kell megfogalmaz-
nia.

És hogy miért tudatosulnak ezek nehezen még
a könyvtárosok körében is? Ha a változások me-
nedzselése körében szerzett ismereteinkre gon-
dolunk, könnyen azonosítani tudjuk, hogy ebben
a helyzetben olyan „radikális változás” részesei
vagyunk, mely váratlanul ért bennünket. Jó tíz
éve annak, hogy egybehangzó társadalompoliti-
kai, majd könyvtárszociológiai vizsgálati ered-
mények alapján a leggyengébb láncszemnek,
gyógyításra szoruló területnek diagnosztizálta
szakmánk a kistelepülések, a falvak könyvtári
ellátását. Az évekig elhúzódó „fokozatos válto-
zások” után, melyekkel foltozgattuk a kistelepü-
lési ellátás javítását, most berobbant egy új szem-
léleten és új cselekvési formákon alapuló meg-
oldás, mely áthatja az egész rendszert, s az egész
szervezeti kultúra átalakítását követeli.

Tanulási folyamat részesei vagyunk, szüksé-
ges a problémalátás és az új szempontú megkö-
zelítés képessége, hogy megújulni is képesek le-
gyünk. Most együtt él a megszokott, begyako-
rolt régi forma és a kialakulóban lévõ új. Ne
csodálkozzunk, ha azt vesszük észre magunkon,
hogy reagálásaink bizonytalanok, ha nem ismer-
jük fel ennek okát és nem hangoljuk át gondol-
kodásmódunkat, szemléletünket.
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„Az egymás közötti versengést felváltó
kooperáció”

Legyünk õszinték: nem erõs oldalunk! Szub-
jektív magyarázatom a jelenségre az, hogy törté-
netileg az egyedi kijárás sikerességének keretei
között szocializálódtunk, mind intézményi, mind
munkatársi szinten. Úgy és az tudott sikeres len-
ni, aki kapcsolatai, ügyessége révén valamilyen
elõnyt tudott biztosítani intézményének (ezen
keresztül, persze, használóinak is!), adott eset-
ben akár a többiek (települések, intézmények)
rovására.  Az európai követelményeknek való
megfelelés jegyében már kóstolgatjuk az együtt-
mûködés új formáit, a konzorcium, a partner-
kapcsolat, a közös érdekérvényesítés lehetõsé-
geit, megtanulásához és gyakorlásához azonban
még idõre és sok megélt tapasztalatra van szük-
ségünk. Segítenek ebben minket azok a ténye-
zõk, melyek a fentebb említett második definíci-
óban szerepeltek: a térségi identitástudat, a kö-
zös múlt, a közös kultúra, a funkcionális egy-
másrautaltság és az intenzív kommunikáció.

„Megfelelõ szervezeti-adminisztrációs
háttér”

Ezzel kapcsolatban sok szempontot, feltételt,
követelményt említhetünk, melyek még koránt-
sem alakultak ki a kistérségi könyvtári ellátás,
szolgáltatási rendszer megnyugtató és biztonsá-
gos mûködtetése érdekében, néhány ezek közül:

– stabil anyagi források, melyek kiszámítható-
vá, nyugodtan vállalhatóvá teszik a tevékenységet
(ennek hiányát illusztrálja például az a zavar, amely
a kistelepülési könyvtárak nyilvános jegyzékre való
fel-, illetve lekerülésével kapcsolatban merült fel,
melynek jegyében fenntartó és intézményvezetõ
próbálja az aktuálisan elõnyösebb támogatási lehe-
tõséget biztosítani magának);

– a fenntarthatóság és a folyamatos fejlesz-
tés távlata, perspektívája;

– a pályázatok átláthatósága, hozzáférhetõ-
sége, korrekt bürokráciája;

– a jogi szabályozás biztos támasza (például
a társulási tulajdonviszonyok tisztázása, átlátha-
tósága, általában az ügyeskedés, a „trükközés”
kiküszöbölhetõsége);

– az önigazgatás erõsödése;
– a piac „belopózkodása”, szabályozó ereje

a könyvtári szolgáltatások területén is (pl. a szol-

gáltatások rendelésének szabadsága: változtathat-
nak-e szolgáltatót a megrendelõk, visszaléphet-
nek-e és milyen következményekkel a szolgálta-
tók, mi lesz a mércéje a „megfelelõ” és „kielé-
gítõ” szolgáltatás fogalmának stb.).

És akkor szóljunk végre a „központi segít-
ségnyújtás” lehetõségeirõl is! Rövid felsoroláso-
mat, mely fõként a Könyvtári Intézet lehetõsé-
geit vette alapul, igyekeztem összehangolni azok-
kal az elõzetesen befutott kívánságokkal, melye-
ket a bevezetõben említett felmérési adatlapon
fogalmaztak meg a rendszer tagjaiként tevékeny-
kedõ kollégák.

A segítség kérése és felajánlása egyaránt azért
nehéz, mert  maguk a nehézségek is, melyekkel
ki-ki küszködik, igen különbözõek. Néhány va-
riáció: egészen mások a problémái a kisfalvas,
csupa apró településbõl álló kistérségeknek (itt –
feltételezem – szervezési, infrastrukturális, anya-
gi, valamint a belsõ erõforrások mozgósítása,
önérvényesítési nehézségek adódhatnak), mint a
csupa nagy településbõl, netán városokból álló
kistérségnek (talán éppen az erõteljes érdekérvé-
nyesítés, a szakmai önállósághoz való ragaszko-
dás, a partnerelvûség hiánya, a közös célok nem
kellõ tudatosulása), megint más problémáik le-
hetnek a „vegyes”,  azaz kicsikbõl és nagyokból
is álló kistérségeknek, hogy hiteles partnerkap-
csolatot, kiegyensúlyozott érdekérvényesítést,
egyenletes szolgáltatást tudjanak nyújtani a tár-
sulás minden tagjának.

A kistérségek eltérõ szervezõdési jellegén túl
következnek a szakmai megoldások variációi.
Kezdjük az ideális esettel, amikor társulnak a
kistérségi települések, és kiválasztják maguknak
a funkciók között a könyvtári ellátást is, elõfor-
dul azonban, hogy társulnak, de nem választják
funkcióik közé a könyvtári ellátást. Ha egyálta-
lán nem is hajlandók társulni, akkor marad –
amennyiben eddig már volt – a hagyományos
ellátórendszer, melyben egyenként szerzõdnek

Március 15. alkalmából a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztjét adta át
a kulturális miniszter Hajdu Gézának, a
Somogyi-könyvtár nyugalmazott igazgató-
jának. József Attila-díjat kapott Grecsó
Krisztián költõ, prózaíró, a Békés Megyei
Könyvtár munkatársa. Gratulálunk a ki-
tüntetetteknek!
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egy szolgáltató könyvtárral. És végül, legrosszabb
variációként azt sem hallgathatjuk el, amikor a
település ellátórendszerbe sem kapcsolódik és
saját maga sem képes szolgáltatást szervezni.

Mik lehetnek azok a segítségek, melyekbõl a
fenti variációk mindegyike tud valamit profitálni?

Szükségeltetik „pénz, paripa, …” központi
biztosítása: pályázati és normatív támogatások
kiutalása, technikai feltételek biztosítása (busz,
gépkocsi, számítógép, internet-bekötés, sávszé-
lesség-bõvítés, szoftverellátás stb.). Ez alapvetõ-
en ugyan nem a Könyvtári Intézet hatásköre, de
koordináló szerepet betölthet a minisztériumok,
a közigazgatási intézmények, a fenntartók, más
kulturális és oktatási intézmények között.

„…fegyver”, itt már fontos szerepet kaphat a
Könyvtári Intézet. Mindenekelõtt szükség van
bõséges információnyújtásra! Közigazgatási, te-
rületfejlesztési, szakmai ismeretek egységére
gondolunk: a jogszabályok, lehetõségek, feltéte-
lek ismerete könyvtárosok és fenntartók számá-
ra, építve a nyomtatott, az elektronikus és a szó-
beli információs csatornák lehetõségeire egyaránt
(ezeken jogszabályoknak, felmérések eredménye-
inek, elméleti tanulmányoknak, módszertani
anyagoknak a közreadása, legalább európai kite-
kintéssel; azután konzultációk, továbbképzések, tá-
jékoztatók, konferenciák, tapasztalatcserék szerve-
zése, legalább kezdeményezése).

A Könyvtári Intézet lehetõségei közé tartozik
még a szakfelügyeleti tapasztalatok megosztása,
közreadása, a mûködési adatok statisztikai össze-
gyûjtése és elemzése az összehasonlíthatóság
érdekében, könyvtári együttmûködési modellek ki-
dolgozása, valamint a szolgáltatást vállaló és nyúj-
tó könyvtárak belsõ struktúrájának modellezése, új
munkafolyamatok leírása összefüggésben a könyv-
tárosi ismeretanyag és kompetencia szükséges vál-
tozásainak megfogalmazásával, munkakörök újra-
fogalmazása, normák kidolgozása.

Mint már említettem, a kistérségi könyvtári
szolgáltatások tekintetében mindannyian egy
közös tanulási folyamat részesei vagyunk, mely-
nek célja nem más, mint a lakosság igényeinek
és szükségleteinek lehetséges legmagasabb szin-
tû kielégítése, ezáltal az esélyek kiegyenlítése, a
térségi önigazgatás és érdekérvényesítõ képes-
ség erõsítése. Ennek elérése érdekében kell a
helyi körülményekhez igazítható, egységes el-
képzelést megterveznünk és megvalósítanunk.

Bartos Éva

Könyvtári munka
a kistérségekben

A városi könyvtárak kistérségi együttmûködé-
se címmel megrendezett országos szakmai ta-
nácskozás (Mogyoróssy János Városi Könyv-
tár, Gyula, 2006. március 30–31.) egyik fon-
tos célkitûzése volt, hogy feltérképezzük a kis-
térségekben folyó könyvtári tevékenységet,
összegezzük a már megvalósult vagy folya-
matban levõ szolgáltatások tapasztalatait, il-
letve megvitassuk a megoldási lehetõségeket.
A tanácskozás elõkészítésének elsõ lépéseként
kérdõívet készítettünk, melyben a kistérsége-
ken belüli könyvtári együttmûködésekrõl, szol-
gáltatásokról érdeklõdtünk a kistérségek köz-
ponti könyvtáraitól. A visszaérkezett kérdõívek
tapasztalatait egy szûkebb értekezleten össze-
geztük más könyvtárak képviselõivel, majd sor
került a tanácskozás programjának kialakítá-
sára. A tanácskozás egyik korreferátumát a
készült kérdõíves felmérés összesített adatai-
nak értékelése adta, melyet az alábbiakban
ismertetek.

Háttér

Az Alföld kistérségeiben jellemzõen nagy
települések találhatók, melyek jórészt önálló
nyilvános könyvtárakkal rendelkeznek. Célunk
elsõsorban ezeknek a körzeteknek kérdõívekkel
történõ megkeresése volt. Az ilyen adottságok-
kal bíró területek hosszadalmas válogatása he-
lyett azonban a Dunától keletre esõ kistérségek
központi könyvtáraihoz fordultunk. Ám ebbõl
adódóan óhatatlanul bekerültek célcsoportunkba
az északi vidékek kistelepüléses térségei is.

Több mint 90 helyre küldtük el kérdéseinket,
ám – várakozásainktól eltérõen – mindössze 23
érkezett vissza. A visszaküldött kérdõívek azon-
ban így is számos tanulsággal szolgáltak, s a
jelzések alapján megerõsítést nyertünk arról, hogy
ebben az ügyben elõre kell lépni, foglalkozni
kell a problémákkal.

Terepszemle

Az összeállított felmérésünket két nagyobb
egységre tagoltuk. Az elsõ, kérdései alapján szá-
mosabb egységet jómagam „Terepszemle” név-


