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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-
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re kereszteltem. Az itt megjelölt válaszok alap-
ján kívántuk feltérképezni, hogy az egyes kistér-
ségek milyen települési, intézményi adottságok-
kal rendelkeznek, milyenek a szakmai kapcsola-
tok és milyen szolgáltatásokat nyújtanak a köz-
pontok könyvtárai a kistérség településein talál-
ható könyvtáraknak.

A kistérségek adottságaival kapcsolatos kér-
déseinkben az adott egységen belüli települések
számáról és a kistérségi központokon kívül levõ
más város(ok)ról érdeklõdtünk. A beküldött ada-
tok alapján a legkisebb településszám 3, míg a
legnagyobb 47 volt. Általában 8 és 20 közötti a
települések száma a kistérségekben. 9 térségben
nincs másik város, és 3-nál több várost egyik
helyrõl sem jeleztek.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a könyvtárak-
ban hány helyen van legalább egy felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ szakalkalmazott. (Saj-
nos egy kérdést elfelejtettünk feltenni, melyre
pedig logikailag mindenképpen szükség lett vol-
na. Nem firtattuk ugyanis, hogy a kistérségek
települései közül hány helyen mûködik nyilvá-
nos könyvtár. Ennek hiányában a felsõfokú vég-
zettségû könyvtárosokra vonatkozó és néhány
következõ kérdésben is csak a települések szá-
mához tudtunk viszonyítani.) A legtöbb esetben
2 vagy 3 hely volt megjelölve, ahol diplomás
szakalkalmazottak dolgoznak. Igazából az ará-
nyok a beszédesebbek, hiszen nem mindegy,
hogy 47 vagy 8 település közül kettõben vagy
háromban van ilyen könyvtáros. A két legkisebb
településszámmal rendelkezõ kistérség (3, illet-
ve 5) minden könyvtárában van, míg további 5
térségben a települések felén vagy több mint felén
van ilyen végzettséggel rendelkezõ kolléga.

Az internetkapcsolatra vonatkozó kérdésünkre
2 kistérségbõl érkezett olyan válasz, miszerint
minden települési könyvtárban van, további 4 tér-
ségben egy vagy két település kivételével van. A
fennmaradó egységek nagyobb hányadában leg-
alább a települések felén van internetkapcsolata a
könyvtáraknak. Önálló intézményi honlappal kap-
csolatban a 23 visszaküldött kérdõívbõl 13 eseté-
ben 0 szerepel vagy nincs válasz. 5 esetben egyet-
len, 3 térségben 2 honlapról és egy-egy válaszban
3, illetve 4 honlapról tesznek említést.

On-line katalógusra kérdeztünk rá a követke-
zõ pontban, melyrõl a kérdõívek közül 5 esetben
adtak hírt. Ezek közül egy kistérségben mûkö-
dik egynél több (4). Talán figyelemfelkeltõ le-

het: a 23 visszaküldött kérdõíven jelzett 372
településbõl mindössze 8 helyen rendelkezik a
könyvtár on-line katalógussal. Ezen a téren min-
denképpen van még tennivaló!

A válaszok alapján a kistérségek könyvtárai
közötti kapcsolattartás formái közül a telefon a
legnépszerûbb (20 esetben). Közel azonos arány-
ban jelölték meg a személyes látogatást, a postai
levelezést és az e-mailt, 2 térségben pedig leve-
lezõlista is elõsegíti a kommunikációt. Szövege-
sen említették még – az elõre magadott válasz-
lehetõségeken kívül – a szakmai napokat, érte-
kezleteket és a médiát. Akadt viszont olyan vá-
lasz is, mely szerint a kistérség könyvtárai kö-
zött nincs kapcsolattartás.

Érdeklõdéssel vártuk, hogy van-e a térségek-
ben a könyvtárak közötti kapcsolattartásra (kom-
munikáció, koordináció feladataira) kijelölt sze-
mély. A válaszok tanúsága szerint 1 olyan kistér-
ség van, ahol minden települési könyvtárban és a
központi könyvtárban is van ilyen személy, 4 eset-
ben a kistérség központi könyvtárában, míg 18
esetben nincs erre a feladatra kijelölt személy.

A kitöltött kérdõívek többsége alapján nem
jellemzõ az állománybeszerzési együttmûködés
(19 nemleges válasz). Ahol hírt adnak errõl, ott
központi katalógust építenek, a központ könyv-
tára által koordinált beszerzés folyik, vagy
ellátóközpont mûködtet letéti cserét.

A könyvtárközi kölcsönzés az esetek felében
évente egy-két alkalommal történik. A két vég-
let, a „nem jellemzõ” és a „rendszeres” adja a
válaszok másik felét, közel azonos arányban. Ez
a szolgáltatás többnyire könyvek kérését, küldé-
sét jelenti, de említés történt folyóiratokról, CD
lemezekrõl, AV anyagokról, illetve külön a hely-
ismereti kiadványokról.

A felmérés tanúsága szerint a térségek tö-
redékében (4) vannak olyan szervezett alkal-
mak, ahol a kistérség könyvtárosai megbeszél-
hetik az együttmûködés formáit, gyakorlati
kérdéseit. 9 esetben viszont nincsenek ilyen
összejövetelek. A fennmaradó válaszok szerint
kifejezetten ilyen céllal nincsenek szervezett

Április 7-én a Szegedi Szalonban kö-
szöntötték barátai és tanítványai a
nyolcvanéves Hajdu Gézát.
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találkozók a kollégákkal, de szakmai napokon,
tréningeken, egyéb rendezvényeken alkalmat
kerítenek a beszélgetésre.

A kistérség könyvtárainak programjairól na-
gyobbrészt nincs naprakész tájékoztatás: 8 tér-
ségbõl írtak arról, hogy van, illetve részben
mûködik az ilyen jellegû információellátás, ám
15 válasz szerint egyáltalán nincs.

A pályázatokban való együttmûködésrõl kö-
zölt adatok szerint a kistérségek könyvtárainak
több mint felében nem volt és nincs közös pá-
lyázat. A többiek legalább 1 ilyenrõl említést
tesznek, de akadt, ahol 3 vagy több is volt. Közös
projektként  említették az országos programok
keretében (pl. A nagy könyv) történt együttmû-
ködést, rendezvények, vetélkedõk, versenyek
lebonyolítását, illetve eszközök (számítógépek,
szoftverek, bútorok, telefon, fax), valamint do-
kumentumok (könyvek, folyóiratok, AV anya-
gok) beszerzését.

A kistérségekben a települések könyvtárai
leggyakrabban könyvtárközi kérésekkel (könyv,
információ), módszertani kérdésekkel (állomány
gondozása, szabályzatok, integrált rendszer adat-
bevitele), illetve pályázati információk ügyében
fordulnak a központok könyvtáraihoz. A köz-
ponti intézmények ennek megfelelõen szolgálta-
tásként könyvtárközi kölcsönzést, módszertani se-
gítségnyújtást, közös pályázatok, programok
megvalósítását nyújtják térségük könyvtárainak.
Néhány helyen azonban nincs erre kialakított
szolgáltatás: a felmerülõ igényeket igyekeznek
kielégíteni. Külön említést érdemel az ilyen jel-
legû ellátások közül egy épülõ kistérségi folyó-

iratcikk adatbázis, illetve az egy
esetben kiemelt szakmai érdekvéde-
lem. A kitöltött kérdõívek közül
hétben viszont nincs ilyen szolgál-
tatás, illetve nincs válasz.

Mit lehet tenni?

Összeállításunk második egysé-
gében arról érdeklõdtünk, hogy a
megszólított könyvtárak milyen el-
képzelésekkel, tervekkel rendelkez-
nek a kistérségi könyvtári munkát
illetõen, milyen megoldásokat pre-
ferálnak, milyen mintákat ismernek,
tartanak követendõnek.

Elsõként arra voltunk kíváncsiak,
hogy milyen fejlesztési lehetõséget látnak a kis-
térség könyvtárai közötti kapcsolattartás javítá-
sára. A válaszok az alábbi pontokban összegez-
hetõk:

• kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás kialakítá-
sa – szakmai napok, szakmai összejövetelek akár
rendszeresen is;

• technikai feltételek javítása – számítástech-
nikai eszközök, gépkocsi;

• személyi feltételek javítása – plusz mun-
kaerõ, képzések;

• együttmûködés – közös honlap, közös ka-
talógus, közös adatbázisok, állományfejlesztés,
digitalizálás;

• módszertani felügyelet, egységes normatí-
vák alkalmazása.

A kistérség könyvtárai közötti naprakész köz-
hasznú információellátásra vonatkozóan a vála-
szok egy része arra utal, hogyan valósítható meg
(közös honlap, közös adatbázis, levelezõlista), más
részük pedig azt jelzi, milyen feltételek mellett lehet
mûködõképes (csak létszám biztosításával, fõállá-
sú informatikussal). A válaszadók egy csoportjá-
nak véleménye pedig a következõ megállapítás
mögé sorakoztatható fel: „Jelen technikai és sze-
mélyi feltételekkel nem” valósítható meg.

Az információellátás javítását célzó közös
projektként a pályázatokban való együttmûkö-
dést, programok megvalósítását, közös kataló-
gus, honlap kialakítását tartják elképzelhetõnek,
illetve a helytörténeti anyagok feldolgozását,
digitalizálását. Fontos célként kiemelendõ meg-
jegyzés ezen a területen az „összehangolt tech-
nikai fejlesztés”.
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Márciusi számunk Mûhely rovatában jelent
meg Takács Dánielnek, az ELTE könyvtáros-
hallgatójának írása a megyei könyvtárak in-
formációszolgáltatásáról. A cikkben is szere-
pel ugyan, de ismételten szeretnénk hangsú-
lyozni, hogy az elemzés a 2005. októberi ál-
lapotokról szól, azóta természetesen az egyes
könyvtárak szolgáltatásaiban és honlapjukon
is bekövetkezhettek jelentõs változások. Kér-
jük kedves olvasóinkat, hogy errõl maguk is
gyõzõdjenek meg a honlapok minél gyako-
ribb látogatásával. – a szerk.

Talán költõinek tûnhet következõ kérdésünk:
Milyennek látják az új technikák szerepét a kis-
térségi együttmûködés kialakításában? A válaszok
azonban igazolták felvetésünk létjogosultságát, hi-
szen egy részük szerint alapvetõ fontosságúak. Két
kiemelt idézet a leírtak közül pedig önmagáért
beszél: „Alapvetõ a komplett telematikai kapcso-
lat” és „Fontos: az adatbázisok, e-mail, számítógé-
pek, fénymásoló, fax nélkülözhetetlen.”

Az egyik legfontosabb kérdésünkkel arról
tájékozódtunk, hogy milyen központi segítséget
tartanának szükségesnek a jobb kistérségi együtt-
mûködéshez. Formailag a pályázatok és a köz-
ponti forrás merült fel a legtöbbször (megjegy-
zendõ, hogy inkább a pályázati források szüksé-
gességét hangsúlyozták). Tartalmilag az internet
bekötését, a sávszélesség bõvítését, a gépkocsi-
ra, rendezvényekre, épületek felújítására hasz-
nálható támogatást jelölték meg, illetve a humán
fejlesztéseket, ezen belül is a plusz munkaerõt
és a képzéseket. Illusztrációként újabb idézetek:
„koordinációs szerep vállalása”, „helyi körülmé-
nyekhez igazítható egységes elképzelés a könyv-
tári munkát illetõen”.

Annak tekintetében, hogy hatékonyabbá ten-
né-e a szolgáltatást a kistérségek könyvtárai
közötti feladatmegosztás, eléggé eltérõek a véle-
mények. A válaszok egy része szerint a jelenlegi
feltételek mellett ez nem lehetséges. Mások el-
képzelhetõnek tartják központi koordinációval,
képzésekkel, képzett kollégákkal, mégpedig ren-
dezvények szervezésében és az állományépítés-
ben. Néhány válaszadó tanácstalanságának adott
hangot: „Nem tudom”, „Nem valószínû.” Míg
igazán szemléletes képet nyújt a két alábbi meg-
fogalmazás: „Három önálló városi könyvtár ese-
tében nem”, a kistérségben „Három városi könyv-
tár van, amelyek között megvalósítható.”

Szerettük volna megtudni, mennyi informáci-
óval rendelkeznek a megkeresett könyvtárak a
kistérségi könyvtári ellátásról, látnak-e akár itt-
hon, akár Európában követendõ példát. Minta-
szerûként értékeltek egy németországi területet,
ahol az önkormányzatok összefogtak a szolgál-
tatás fenntartására, melynek szponzora a területi
takarékpénztár. Hasonló jó példaként szerepelt
az angliai Essex megye, ahol központilag irányí-
tott ellátási rendszer mûködik, amely átgondolt
és gazdaságos szolgáltatást biztosít. Magyaror-
szágon Kecskemét, Sárospatak, Miskolc és Nyír-
egyháza ilyen irányú tevékenységét említették.

Akadt olyan, aki szerint jó példa „van, de nem
jelent valós alternatívát”. Ami viszont elgondol-
kodtató, hogy a 23 beérkezett kérdõívbõl 15 eseté-
ben nincs válasz, vagy nem tudnak ilyenrõl.

Utolsó kérdésünkben arra kértük a könyvtá-
rakat, írják meg, milyen új szolgáltatások beve-
zetését tervezik a kistérség lakosainak jobb in-
formációellátásához. A reagálások egy része sze-
rint nincsenek tervek: személyi és anyagi erõfor-
rások hiányában nem terveznek semmit. Mások-
nál vannak ötletek: információs pont feladatok
kiterjesztése, információk szolgáltatása, digitali-
zálás, a honlapokban rejlõ lehetõségek kihaszná-
lása. Olyan kistérségi központi könyvtárak is
vannak, melyek kialakult koncepcióval rendel-
keznek a jövõre vonatkozóan: miniképzések, iro-
dalomnépszerûsítõ rendezvények, számítógépes
kölcsönzés bevezetése a kistérség településein.

Összegzés

Számos kérdést tettünk fel, melyekre sokféle
válasz érkezett. Nehéz lenne minden leírt meg-
állapítást valamilyen egységes rendszerbe fog-
lalni és közzétenni, s szintúgy nehéz lenne álta-
lánosan érvényesnek tekinthetõ következtetése-
ket megfogalmazni. Ám akad néhány momen-

Kerekesszéket kapott az Országos Ide-
gennyelvû Könyvtár. A Magyarországi To-
lókocsi Alapítvány folytatja az ajándéko-
zási akciót, hogy minél több könyvtárban
és más közintézményben tegye egyszerûb-
bé a mozgássérültek közlekedését.
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tum, mely így vagy úgy majd’ minden vissza-
küldött kérdõívben fellelhetõ, és ezek feltétlenül
figyelmet érdemelnek.

• A legtöbb helyen vannak elképzelések a
kistérségi információellátásra, együttmûködésre
vonatkozóan, de problémát jelent az anyagi és
emberi erõforrások hiánya.

• Sokak számára hiányzik a központi szak-
mai állásfoglalás, koordináció, a feladatkörök
tisztázása.

• A technikai fejlesztés mindenhol megke-
rülhetetlen gondot jelent.

• Az együttmûködések kialakításához felké-
szült szakemberekre van szükség.

Mindezek alapján tagadhatatlan, hogy akad
tennivaló a kistérségi könyvtári ellátás terén, ám
arról sem szabad megfeledkezni, hogy amíg a
megfelelõ erõforrások nem állnak rendelkezésre,
az elõkészítésben addig is sok mindent meg le-
het tenni. Ezek jórészt olyan tevékenységek,
melyek nem igényelnek nagyobb beruházást,

inkább a szemlélet megváltoztatásá-
ban, a szervezésben rejlõ lehetõsé-
gek. A kistérségi könyvtárak között
szükség van kapcsolatfelvételre, il-
letve kapcsolattartásra. Fontos len-
ne, hogy minden könyvtárban legyen
egy erre kijelölt személy. (Nem fel-
tétlenül teljes munkaidejében, de
szerepeljen a munkaköri feladatai
között és tevékenységérõl tudjon
számot adni.) Ha csak egy évben egy
vagy két alkalom nyílik arra, hogy
a kistérség könyvtárosai találkozza-
nak, megbeszéljék tapasztalataikat,
már az is több a semminél. Valószí-
nûleg nem túl nagy ráfordítással fel
lehet mérni, milyen segítségre tarta-

nak igényt a kistérségi könyvtárak a központi
könyvtárak részérõl: milyen céljaik vannak a jö-
võben, amelyek megvalósításához a központok
könyvtárai (nem elsõsorban anyagi) támogatá-
sukkal hozzá tudnak járulni. Ezen felmérések
eredményeinek rögzítésével, rendszerezésével
már stratégiát lehet kialakítani, akár konkrét ter-
veket is lehet készíteni, melyek akkor sem ha-
szontalanok, ha a jelenlegi erõforrások nem te-
szik lehetõvé végrehajtásukat. Ennek köszönhe-
tõen viszont elõnybe kerülhetnek az elõre gon-
dolkodók akkor, amikor a források, pályázati ki-
írások erre lehetõséget adnak.

A szakmai tanácskozásunkon látottak és hal-
lottak alapján egyrészt megállapítható, hogy a
kis településekkel rendelkezõ térségekben van-
nak jól mûködõ, a kistérségi központok könyv-
tárai által koordinált modellek az ellátásra (állo-
mánybeszerzési együttmûködések, letéti állomá-
nyok kezelése, központi adatbázison alapuló in-
formációs szolgáltatások), melyek gyakran pél-

daértékûek, s ezért feltétlenül érde-
mes figyelmet fordítani rájuk. A
nagy településekkel rendelkezõ tér-
ségek esetében viszont – az önálló-
an is mûködõképes, adott esetben
színvonalas szolgáltatásokat is nyúj-
tani tudó intézmények között – inkább
az informatikai alapú együttmûködé-
sek kialakítása jelentheti a jövõt.

Dézsi János
Mogyoróssy János Városi

Könyvtár
Gyula


