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szögbõl látom az egész könyvtár jövõjét, és min-
dent megteszek azért, hogy ez megvalósuljon.

Külön köszönöm valamennyi résztvevõ ne-
vében a színházi elõadást és a többi szabadidõs
programot is! Nagyon bízom abban, hogy lesz
máskor is lehetõségünk találkozni mind vendég-
látóinkkal, mind pedig azokkal a három külön-
bözõ országból érkezett kollégákkal, akikkel
olyan szép és tartalmas öt napot töltöttünk együtt.

Valean Erika

Sárospatak–
Bodrogszerdahely

2006. október 17-én és 18-án harmadik alkalom-
mal találkoztak a zempléni és szlovákiai magyar
kistelepülések könyvtárosai. A kétnapos össze-
jövetelnek két színhelye volt: a sárospataki Zrí-
nyi Ilona Városi Könyvtár és a bodrogszerda-
helyi ÁMK Könyvtára.

A nemzetközi konferencia központi témája a
kistérségek könyvtári ellátása volt.

A tanácskozás sárospataki programját hangu-
latos zenei és irodalmi mûsor indította. Késõbb
Halász Magdolna könyvtárigazgató nagy szere-
tettel köszöntötte a könyvtárosokat, a vendége-
ket, és megnyitotta a konferenciát. A plenáris
ülés Kopcsay Ágnes elõadásával kezdõdött. Az
Oktatási és Kulturális Minisztérium címzetes
vezetõ fõtanácsosa A kistelepülések ellátása Ma-

gyarországon címmel alapos elemzést adott a
minisztérium 2005-ben elfogadott könyvtári fej-
lesztési koncepciójáról, a Könyvtárellátási Szol-

gáltató Rendszerrõl (KSZR). „A KSZR célja,

hogy a kistelepülésen élõk igényüknek megfelelõen

közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek a hatékony

és minõségi könyvtári szolgáltatásokhoz.”

A jelenlévõk megfelelõ tájékoztatást kaptak a
szolgáltatást fogadók és közvetítõk szerinti ellá-
tási formákról, megismerhették a KSZR kapcso-
latrendszerét, mûködési infrastruktúráját, a haté-
kony mûködtetés forrásait, a felmerülõ költsége-
ket és néhány kistérség példaértékû könyvtárel-
látási rendszerét is.

A tanácskozásra elfogadta felkérésünket Nagy

Attila, a Könyvtári Intézet olvasáskutatója. Hir-
telen megbetegedése miatt Az olvasás szerepe és

jelentõsége a huszonegyedik században címû elõ-
adását sajnos nem hallgathattuk meg.

Kolivosko István, a kassai Jan Bocatius Városi
Könyvtár igazgatóhelyettese a kelet-szlovákiai kis-

térségi könyvtári ellátás tapasztalatairól számolt
be. Szlovákiában az 1990-es évek elején kezdõdött
el központi támogatásból a községi könyvtárak
fejlesztése. A járásokban mûködõ városi könyvtá-
rak módszertanos munkatársai segítették a hozzá-
juk tartozó könyvtárakban a dokumentumállomány
rendbetételét, fejlesztését, új szolgáltatások beve-
zetését, rendezvények szervezését, a könyvtárosok
rendszeres továbbképzését. A koncepció megvaló-
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sításával megszûnt a központi támogatás. Jelenleg
néhány hegyvidéki kistelepülés (pl. Svidnik) moz-
gókönyvtári ellátását holland támogatással mûköd-
tetett bibliobusszal látják el. Véleménye szerint
2004-ben a magyarországi könyvtárakban az a si-
keres tevékenység kezdõdött el, amelyet õk már
eredményesen befejeztek.

Jan Simkó fiatal szlovák kolléga egy kassai
kerületi könyvtárban informatikus. Zemplén-
ben, egy szlovák kistelepülésen tiszteletdíj
nélküli könyvtáros. Az internetezés fontossá-

ga a községi könyvtárakban címû elõadásában
saját tapasztalatait osztotta meg a jelenlévõk-
kel. A községi könyvtárakban is elengedhetet-
lenül fontos a multimédiás számítógép és az
internetelérés, amely a magasabb szintû infor-
mációk fogadásának, közvetítésének és cseré-
jének biztosítéka. Az informatikai eszközök in-
tenzív használói itt is a gyermekek. Sajnos az
olvasás, a papír alapú dokumentumok haszná-
lata náluk is háttérbe szorult. A hatékony ol-
vasószervezõ munkához különleges módszere-
ket is ajánlott. Gál Ilona bodrogszerdahelyi
tanárnõ vállalta az elõadás kétnyelvû tolmá-
csolását.

Halász Magdolna könyv-
tárigazgató a Nyilvános könyv-

tári ellátás a sárospataki kis-

térségben címmel számolt be
eddigi eredményeikrõl. A Sá-
rospataki Többcélú Kistérsé-
gi Társulás 2004-tõl minden
évben elnyerte a Belügyminisztérium pályázati
támogatását. A könyvtári projekten belül a há-
rom évre elkészült stratégiai terv alapján tizen-
négy községi könyvtárban multimédiás számító-
gép vásárlásával, ADSL internetelérés kiépítésé-
vel, nyomtató, új bútorok, könyvek, audiovizuá-
lis dokumentumok beszerzésével, többféle folyó-
irat elõfizetésével, a könyvtárosok tiszteletdíjá-
nak rendezésével, rendszeres továbbképzésükkel,
új szolgáltatások bevezetésével, gyermekrendez-
vények közös szervezésével, a könyvtárak nyit-
vatartási idejének meghosszabbításával, néhány
helyen korszerûbb épületbe költözéssel mûkö-
dõképessé váltak a községi könyvtárak.

Ebéd után a konferencia résztvevõi felkeres-
ték a sárospataki Református Kollégium Nagy-
könyvtárát. Kiss Endre József könyvtárigazgató
kalauzolásával megtekintették a hatvan év után
hazatért könyveket. A sárospataki várban a

Rákócziak dícsõ kora címû reprezentatív kiállí-
tás is elnyerte a tetszésüket.

Másnap kora reggel a konferencia résztvevõi
autóbusszal Bodrogszerdahelyre utaztak. A tele-
pülésen mûködõ Mûvelõdési Központ és Könyv-
tár elõadótermében folytatódott a tanácskozás.
A vendéglátók színvonalas mûsorral kedvesked-
tek a jelenlévõknek, azután Gecse Ferenc, a te-
lepülés polgármestere szívélyes köszöntõje kö-
vetkezett.

Gecse Valéria, az intézmény
igazgatója bevezetésként a te-
lepülés történetét és kultúrtör-
téneti értékeit mutatta be. Ez-
után az intézményben folyó
sokszínû tevékenységükrõl szá-
molt be. A Községi Könyvtár
1957 óta elégíti ki a bodrogszerdahelyi ma-
gyar és szlovák olvasók igényeit. A dokumen-
tumállomány csaknem nyolcezerháromszáz
egység. A felnõtt szak- és szépirodalom jelen-
tõs része magyar nyelvû, a gyermekirodalom-
ban több a szlovák könyv. A regisztrált olva-
sók száma kétszázhúsz. Magyarországi alapít-
ványok, könyvtárak, civil szervezetek rendsze-
resen ajánlják fel új és kivont dokumentuma-
ikat az intézménynek. A könyvtár informáci-
ós-szolgáltatási rendszerét most újították fel.
Ízléses eligazító táblák, hangulatos dekoráci-
ók segítik az olvasók tájékozódását.

Halász Péter, a kassai Ifjú-
sági Könyvtár igazgatója az

olvasószervezés, az olvasóvá

nevelés módszereit mutatta be
a konferencia résztvevõinek.
Az Ifjúsági Könyvtár 1955 óta
az egyetlen önálló szlovák
gyermekkönyvtár. Az intézménynek negyvenkét
munkatársa van, és huszonöt fiókkönyvtár tarto-
zik hozzájuk. A dokumentumállományuk csak-
nem 250 ezer egység. A regisztrált gyermekol-
vasók száma 15 ezer. A könyvtár szolgáltatásait
igénybe vevõk köre a hét és tizenhat év közötti
korosztály. Eddig 215 különféle rendezvényt
szerveztek a gyermekeknek.

Minden évben megrendezik a könyvtári na-
pot, ahol olvasókirályt választanak. Az Ander-
sen-évforduló napján csatlakoznak az európai
rendezvénysorozathoz, és huszonnégy órás,
sokszínû programmal szórakoztatják a szlovák
gyermekeket.
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A fórum keretében Komló

Albertné, a kenézlõi Községi és
Általános Iskola Könyvtárának
vezetõje adott tájékoztatást a
kettõs funkciójú könyvtárban
végzett hatékony tevékenységük-
rõl, a sikeres olvasószervezõ
munkáról, a beteg olvasók részére a könyvek
házhoz szállításáról, a népszerû író-olvasó talál-
kozókról, a korszerû körülményekrõl, amelyeket
a sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás pá-
lyázati támogatásával valósíthattak meg.

Szegedy Mária a borsi Községi Könyvtár sok-
színû munkájáról, feladatairól, nehézségeirõl szá-
molt be. A könyvtár itt is a mûvelõdési központ
épületében mûködik. Az itt elhe-
lyezett magyar és szlovák nyelvû
dokumentumok száma 4633 egy-
ség. Új könyvek beszerzésére ke-
vés keretösszegük van. A regiszt-
rált olvasók száma 143. Sikeresek
az óvodások és az általános isko-
lások részére tartott gyermekfoglalkozások. Szlo-
vák általános iskola mûködik a községben. A ha-
táron kívüli kapcsolatai eredményesek, tapasztala-
tait közmûvelõdési és könyvtárosi munkájában
nagyszerûen tudja hasznosítani.

A nemzetközi konferencia félnapos kirándu-
lással zárult. Lelesz-Dobóruszka kultúrtörténeti
értékeit Balassa Zoltán kassai idegenvezetõ
mutatta be. Késõ délután Borsiban Szabó Mi-

hály polgármester színvonalas kalauzolásával
nézhettük meg a folyamatosan szépülõ reneszánsz
kastélyt, II. Rákóczi Ferenc születésének helyét.

Hálásan köszönjük meg a bodrogszerdahelyi,
a borsi vendéglátást, a különleges, szeretetteljes
fogadtatást.

A nemzetközi könyvtáros konferencia esemé-
nyeirõl a Pozsonyi TV2, a Zemplén TV, a Szent
István Katolikus Rádió, a Szlovák Rádió ma-
gyar adása rövid híradásban számolt be, a
www.sarospatak.hu honlap pedig képes riportot
közölt az eseményekrõl. A Kassai Figyelõ és a
Jan Bocatius Városi Könyvtár szakmai lapjában
tudósítás jelent meg a tanácskozásról.

A kétnapos program szervezõje a kassai Jan
Bocatius Városi Könyvtár, a bodrogszerdahelyi
Mûvelõdési Központ és Könyvtár, a borsi Köz-
ségi Könyvtár és a sárospataki Zrínyi Ilona Vá-
rosi Könyvtár volt.

Halász Magdolna

Könyvtárostanárok
a Tündérpalotában

Harmadízben szervezett az Országos Pedagó-
giai Könyvtár és Múzeum (OPKM) országos
konferenciát a könyvtárostanárok számára,
amelyre 2006. október 17-én került sor az OPKM
– mindannyiunk által csak Tündérpalotának ne-
vezett – épületében. Zsúfolásig megtöltöttük a
termet, hiszen nekünk, könyvtárostanároknak, az
OPKM munkatársai által szervezett rendezvény
mindig a legmagasabb színvonalat, a legfrissebb
információt jelenti.

A beköszöntõ szavakat Varga Katalin, az
OPKM fõigazgatója mondta, biztatóan, ám a
realitások talaján szólt a közeljövõ várható ese-
ményeirõl. Valamennyiünknek jólesett hitvallá-
sa, miszerint számára és munkatársai számára is
az iskolai könyvtárügy kiemelten fontos területe
az oktatásnak, s a tavasszal nyugdíjba vonult
Balogh Mihály e téren kifejtett tevékenységét
folytatni kívánják.

A délelõtt folyamán Taffener Tamást hallgat-
hattuk meg az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um iskolai könyvtári fejlesztési elképzeléseirõl.
2006-ban ismét volt szakfelügyeleti vizsgálat az
iskolai könyvtárakban, s ennek tapasztalatait is-
mertette Balogh Mihály, aki vezetõje volt a vizs-
gálatnak. A szünetben bizony lehetett mirõl be-
szélni: bizakodni a tárca elképzeléseiben, átgon-
dolni a szakfelügyelet tapasztalatait, s megoszta-
ni egymással a várható év eleji gondokat.

A délelõtt második részében Varga Katalin
tartott elõadást a könyvtár- és információtudo-
mányi képzések jelentõségérõl a magyar felsõ-
oktatásban, majd Csík Tibor segítségével az is-
kolai könyvtárügy nemzetközi dokumentumai
kerültek napirendre.

A bõséges, kiadós büféebéd alatt ismét vált-
hattunk egy-egy szót egymással, s módunk volt
néhány kiadvány, valamint könyvtári szoftverek
megismerésére is.

A nap zárásaként igen értékes elõadást hall-
gathattunk meg Melykóné Tõzsér Judit könyv-
tárostanár, iskolai könyvtári szakértõ-szakfel-
ügyelõtõl a szakfelügyeleti vizsgálat tapasztala-
tairól.

A kerekasztal-beszélgetés, amelyben részt
vettek a vizsgálatot végzõk és a vizsgálatot „el-
szenvedõk” is, kerek egésszé tette ezt a napot.


