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Így is lehet: nehéz idõkben
– derûs szívvel
A múlt év végén ünnepelte fennállásának huszadik
évfordulóját Veszprémben a VMK Március l5. úti
klubkönyvtára. Így, klubkönyvtárként „anyaköny-
vezték” megalakulásakor és a nyilvános könyvtá-
rak jegyzékére is így került fel. Eredményei, sike-
rei azt bizonyítják, hogy megfelelõ mûködési fel-
tételek és alkalmas szakemberek esetén életképes
ez az intézménytípus, amelyet az 1970-es, 1980-as
években a kistelepülések és lakótelepi intézmények
modelljeként propagáltak. Veszprémben három
klubkönyvtár mûködik, melyek ténylegesen betöl-
tik a kettõs funkciót egy szervezetben. „Olyan alap-
intézményrõl van szó, ahol a látogatók társas élmé-
nyekhez juthatnak az azonos érdeklõdésûek vagy
korúak klubjaiban, találkozhatnak a könyvtár szol-
gáltatásaival s így válhatnak a közvetlen benyomá-
sok alapján a könyvtár vagy valamelyik közösség
tagjaivá.” (Gombos Antalné)

Veszprémben nem volt igazi városi könyvtár,
sem fiókkönyvtári hálózat. Mindhárom klub-
könyvtár mégis könyvtári kezdeményekbõl nõtt
ki. A Jutas lakótelepen közel 20 ezer ember él,
viszonylag távol a városközponttól. Sokfelõl és
sokféle társadalmi környezetbõl költöztek ide az
emberek a hatvanas-nyolcvanas években: sok
fiatal, sok gyerekkel. „A betonrengetegben húsz–
ötven négyzetméteren élõk számára egy tágabb
világot jelentett a klubkönyvtár, amely pár lé-
pésnyire, karnyújtásnyira, néhány emelet távol-
ságra van a családi otthontól – kínálatával csak
élni kell.” (Gombos Antalné).

Egy panel lakóház földszintjén folyamatosan
bõvült az intézmény. Ma 185 m²-en gyermek-
könyvtár, felnõtt könyvtár, foglalkoztató és kiál-
lítási tér található, 75 m²-en két klubhelyiség áll
a közösségek rendelkezésére. Hetente 27 órát
tartanak nyitva, nem számítva az esti rendezvé-
nyeket. 23 565 kötet könyv, 36 féle folyóirat,
CD-k, három internetes számítógép (ingyenesen)
várja a látogatókat. Kb. 1 millió forint értékben
gyarapodnak évente dokumentumokkal, és
ugyanennyit fordíthatnak rendezvényekre. Az

induláskor egy könyvtáros, ma két könyvtáros
és két mûvelõdésszervezõ tevékenysége, ötletes-
sége nyomán sokféle lehetõséget kínálnak: akár
naponta be lehet térni egy-egy újság, folyóirat
elolvasására, jegyzetelésre, mindig van egy ér-
dekes kiállítás. Klub, szakkör, író-olvasó talál-
kozó, játszóház kínálja az alkalmat az élmény-
szerzésre, az alkotásra, a szabadidõ eltöltésére.

Vonzáskörzetében négy általános iskola, két
szakközépiskola, illetõleg szakmunkásképzõ inté-
zet mûködik, a helyõrségi mûvelõdési ház területi
feladatokat is ellát a közelben. A klubkönyvtár szer-
vezetileg és gazdaságilag a városi mûvelõdési köz-
ponthoz tartozik, de folyamatos és aktív a kapcso-
lata a megyei könyvtárral is. Leveszik róluk az
elsõdleges olvasmányok biztosításának gondját,
szinte otthoni közelségbe hozzák a gyerekeknek a
kézikönyveket és a kötelezõ olvasmányokat.
Könyvtárosai tagjai a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) Veszprém Megyei Szervezetének, így
gyakran találkoznak a megye könyvtárosaival.
Megtalálták helyüket a város mûvelõdési és kap-
csolatrendszerében.

Miként a négy munkatárs összedolgozik, úgy
erõsítik egymást a könyvtári és egyéb progra-
mok, állandó klubok. A látogatók száma  évente
közel 20 ezer,  960-an íratkoztak be, átlag 22
kötetet kölcsönöztek is fejenként. A munkatársi
közösség nyitott a lakók, a használók iránt, a
beszélgetések, kölcsönzések során derül ki, mire
van igény. Rugalmasan változtatnak a formákon
és módszereken: jelenleg például a lakótelepen
drasztikusan csökkenõ gyermeklétszám miatt a
fiatalokra és a felnõttekre fókuszálnak. Õket cé-
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lozzák meg állandó közösségeik is: a Kismamák
Klubja, az Érem- és Képeslapgyûjtõk Klubja, a
Sakk-kör, a Fiatalok Szerepjátszó Klubja, vala-
mint két nyugdíjas klub is náluk kapott menedé-
ket. Itt alakult meg a Jutas Lakótelepi Baráti Kör,
rendszeresen tartanak náluk képviselõi fogadó-
órákat, lakógyûléseket, családi hétvégéket, kö-
zös ünnepeket.

Könyvtárosként elsõsorban azt figyelem
(gyakran látogatom is õket), milyen témákkal
jelentkeznek, milyen módszereket, formákat al-
kalmaznak. Az olvasás propagálása, a könyv- és
könyvtárhasználati foglalkozások, rendhagyó
órák sajátosan épülnek munkájukba. Változatos
témájúak a vetélkedõik: A mi Veszprémünk (ki-
állítással együtt), Veszprém megye irodalmi ha-
gyományai (kirándulással), vers- és prózamondó
verseny (pl. Ami a szívedet nyomja címen – végül
antológiába gyûjtve közre is adták). Történelmi
játszóházak a különbözõ korszakokból (tárgyak
készítésével összekötve), nyáron kézmûves tá-
borok. Az elolvasott meséket szimbolizáló le-
vélkék mesefára kerülnek. Megismerkedtek a
veszprémi utcák névadóival is. Az ilyen komp-
lex programok könyvtári felkészülést igényelnek
és utólag is olvasásra ösztönöznek. Sikeresek
voltak nonstop felolvasó napjaik is. Kedves
meséikbõl, az állatokról szóló irodalomból, más-
kor a finn irodalomból hangzottak el szép rész-
letek gyerekektõl és felnõttektõl egyaránt. Mi
visszük át címen pedig asszonyoknak asszonyok-
ról szóló összeállítást hallgathattak.

Minden hónapban sor kerül valamilyen érdekes
kiállításra, melyhez további programok köthetõk:
A régi Veszprém képeslapokon, Lappföldi utazás,
Mackó mesék, Akik beírták nevüket városunk tör-
ténetébe, Benedek Elek, Móra Ferenc, Rádiótörté-
net, Kállai Nagy Krisztina, Hanik József gyermek-
könyv-illusztrációi stb. Tündérdomb címen Ander-
sen mesefiguráit mutatták be, ezt a kiállítást a Dán
Kulturális Intézet munkatársa nyitotta meg. Könyv-
bemutatóikon elsõsorban a helyismereti jellegû
kiadványokat népszerûsítik. A gyermekkönyvhé-
ten együttmûködnek a megyei könyvtárral és a többi
klubkönyvtárral. Ilyenkor hívnak meg neves sze-
mélyeket író-olvasó találkozóra. Járt náluk
Janikovszky Éva, Böszörményi Gyula, Horgas Béla,
Nógrádi Gábor, Schmidt Egon, Berniczky Éva,
Balla D. Károly, Békés Pál és sokan mások. Rend-
hagyó óráik az irodalomhoz, az anyanyelvhez, a
zenei világnaphoz, a környezetvédelemhez, a váro-

sismerethez kapcsolódnak leggyakrabban. Irodal-
mi mûsort szenteltek Petõfi Sándornak, József At-
tilának, Krúdy Gyulának. A teljes napfogyatkozást
csillagász vezetésével távcsövön figyelhették gye-
rekek és felnõttek a könyvtár elõtti parkban.

Szakmai jellegû programokat szerveznek a
szülõknek, pedagógusoknak, könyvtárosoknak, a
honismeret iránt érdeklõdõknek. Boldizsár Ildi-
kó a gyógyító mesékrõl tartott elõadást, Sándor
Ildikó szintén a mesékrõl beszélt, Sándor Csilla,
a Csodaceruza szerkesztõje a gyerekek olvas-
mányairól, Békés Pál A nagy könyv akció szer-
vezésérõl és sikereirõl számolt be. A születésna-
pi ünnepségsorozat egyik napján vendégül látták
a megye könyvtárosait, akik itt találkozhattak hat
könyvtári szaklap szerkesztõivel.

A felsorolt témákat, eseményeket az elmúlt
évek feljegyzéseibõl szemezgettem. Megkérdez-
hetjük, mi a kollégák titka? Honnan van erejük,
idejük, pénzük, közönségük minderre? A meg-
felelõ tárgyi feltételek mellett meghatározó az õ
elkötelezettségük, lelkesedésük, fáradhatatlansá-
guk. Mindig képesek megújulni, nyitott szem-
mel és füllel járnak, széles körû kapcsolatrend-
szerük van. Saját maguk is vezetnek foglalkozá-
sokat. A költséges, nagy rendezvényeket ráhagy-
ják a városi mûvelõdési házra. Felkutatják az
érdekes helyi személyiségeket (alkotókat, gyûj-
tõket, tanárokat, amatõr mûvészeket, csillagászo-
kat, versmondókat), akik szívesen beszélnek ér-
deklõdési területükrõl, hobbijukról – legtöbbször
ingyen vagy szerény díjazásért. Pályáznak min-
denhová, ahová csak lehet. Nem ad hoc szervez-
nek, átgondolt éves programjukat menet közben
csak árnyalják. A városi mûsorfüzetben mindig
olvashatunk nyitott rendezvényeikrõl és szolgál-
tatásaikról. A nagyobb megmozdulásokat egy-
egy konkrét közösségre alapozzák (osztály, klub,
asszonyok), és ehhez toboroznak alkalmi érdek-
lõdõket az egész városból. Így könnyebb a dol-
guk a közönségszervezéssel. Mindennapi harca-
ikról, anyagi nehézségeikrõl csak ritkán panasz-
kodnak (pedig vannak bõven), találkozáskor in-
kább a terveikrõl beszélnek, melyekhez bátran
kérnek és többnyire kapnak is segítséget.

Én ezzel az írással szeretném köszönteni õket
és ötleteiket ajánlani a gondokkal küszködõ kol-
légáknak.

Balogh Ferencné
 a Veszprém
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