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a közgáz könyvtárában bontogatta szárnyait a
Magyar Elektronikus Könyvtár is.

A régmúlt és a közelmúlt történetei után a
jelen szolgáltatási követelményeirõl szólt Nagy

Zsuzsanna tudományos igazgató prezentációval
illusztrált elõadásában*. Gondolatébresztõ elsõ
kérdésére – „Csökken-e az igény a könyvtári
szolgáltatások iránt?” – a válasz egyértelmûen
igen, amennyiben úgy az alap-, a mester- és a
doktori  képzésben, mint a tanulás és kutatás
folyamatában is egyre több forrás bevonása vá-
lik szükségessé, különös tekintettel az elektroni-
kus szolgáltatásokra. A könyvtár szolgáltatási
stratégiájának egyik lényeges eleme, hogy a
mennyiségi bõvülést minõségi gyarapodásnak
kell felváltania.

A konferencia utolsó elõadója, Bekker Zsuzsa

tanszékvezetõ egyetemi tanár (BCE Közgazda-
sági Elméletek Története Tanszék) könyvtárosi
szíveket melengetõ szavakkal méltatta az elmé-
lettörténeti kutatás és a könyvtár kapcsolatát.
Kiemelve a jó együttmûködés személyi feltételeit
nyitotta meg a muzeális gyûjtemény különleges
darabjaiból – Demecs Éva és Tanner Tímea lel-
kes közremûködésével –  rendezett kiállítást,
amelynek mottója:

„Áldjuk a régi idõt, de a jelen napjait éljük.
Mindkettõ méltó arra, hogy legjobb tudásunkkal
szolgáljuk.” (Ovidius)

Szõnyi Éva

Kenézlõ:
Községi és Iskolai

Könyvtár**

Kenézlõ a Bodrogköz Bodrogzugában, a Tisza
és a Bodrog ölelésében megbújó kistelepülés.
Lakóinak száma csaknem ezernégyszáz. A község-
ben óvoda és körzeti általános iskola mûködik.

Szakmai konferenciákon vagy baráti összejö-
veteleken, ha megkérdezik, honnan jöttem, gyak-
ran megjegyzik: „arra már a madár sem jár”.
Valóban így van. Zalkodon és Vissen véget ér
az út, és vissza kell fordulni.

Mi, akik itt élünk, ezer szállal kötõdünk a
vadregényes tájhoz, a különlegesen szép környe-
zethez, községünk hagyományaihoz, kultúrtörté-
neti értékeihez.

A kistelepülés könyvtára már a hatvanas évek
elején is mûködött. A könyvtáros fõhivatású stá-
tusban, késõbb tiszteletdíjasként végezte mun-
káját. Az intézmény elõször a kultúrházban, majd
a volt bodrogközi kisvasútállomás átalakított
épületében mûködött. 1996-ban a Körzeti Álta-
lános Iskolát átépítették, bõvítették. Ide költö-
zött át a könyvtár, amely 110 m2-es alapterüle-
ten, szabadpolcos rendszerben mûködik, iskolai
és községi feladatokat lát el.

Az elmúlt napokban fejezõdött be a 3/1975
(VIII. 17.) KM-PM rendelet alapján a dokumen-
tumállományunk teljes körû állományrevíziója.
Nagyon sokat dolgoztunk, mert régóta nem volt
leltár a könyvtárban. A dokumentumok felülvizs-
gálata mellett kivontuk az elhasználódott, a tar-
talmilag elavult, sokpéldányos könyveket, kiala-
kítottuk az életkori sajátosságoknak megfelelõ
részlegeket, a helytörténeti és az audiovizuális
dokumentumok különgyûjteményét is. Most már
boldog vagyok, hogy könyvtárunk a XXI. száza-
di igényeknek megfelelõen várja olvasóit. Kö-
szönetet szeretnék ezért mondani Halász Mag-

dolna könyvtárigazgatónak és Kövér Sán-

dornénak, a sárospataki Zrínyi Ilona Városi
Könyvtár munkatársának a szakmai, módszerta-
ni segítségért.

A csoportos leltárkönyv adatai szerint a
könyvtárunk dokumentumállománya: tízezer
kötet. Ebbõl felnõtt és gyermek szakirodalom
négyezer, gyermek és ifjúsági irodalom kétezer,
felnõtt szépirodalom pedig négyezer egység.

Amikor 1999-ben átvettem a könyvtárat, rá
kellett jönnöm, hogy bár van könyvtár, de nem
igazán mûködik. Sokat gondolkodtam, milyen
lehetõségeket kellene keresni, hogy lehetne ezen
változtatni. Pedagógus vagyok, ezért elõször a
gyerekeket próbáltam becsalogatni a könyvtár-
ba. Meséket vetítettem nekik, rajzversenyt hir-
dettem, és így egyre több gyerek látogatott el az
intézménybe. Emellett rendszeresen tartok és
tartunk könyvtári órákat, házi feladatként pedig
kutatómunkára ösztönözzük a gyermekeket.

Kelemen Erzsébet, Finta Éva, Pásztor Attila

Kenézlõn élt, így író-olvasó találkozókat is szer-
veztünk egy-egy új kötetük megjelenése alkal-
mából.

* Az elõadót a prezentáció anyagának tanulmányként való
közlésére a TMT szerkesztõje kérte fel.
* * Elhangzott 2006. október 18-án, a zempléni és a szlo-
vákiai magyar kistelepülések könyvtárosainak harmadik
nemzetközi konferenciáján.
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Már hagyománynak számít, hogy húsvét, ka-
rácsony elõtt a gyermekek számára különbözõ
foglalkozásokat tartunk. A versek, a történetek,
a zeneszámok bemutatása, ismertetése mellett a
helyi hagyományok ápolására is figyelünk. Idõs
embereket hívunk meg, akik arról mesélnek,
hogyan éltek régen és milyenek voltak a szoká-
sok. Emellett hímestojást festünk, ajándékot ké-
szítünk. A gyerekek elhozzák a szüleiket is, a
felnõttek olvasószervezése így könnyebben va-
lósítható meg.

Komoly problémát okozott számomra az idõs
emberek ellátása, ezért személyesen felkerestem
õket, házhoz vittem a könyveket, megbeszéltük,
milyen témából és melyik szerzõtõl vigyek kö-
teteket, és ezekbõl válogattak. Ez a szolgáltatá-
sunk ma is mûködik.

A regisztrált olvasók száma 350, ebbõl álta-
lános iskolás 177, a továbbtanuló fiatalok és a
felnõtt olvasók száma pedig 173. Havonta csak-
nem kétszázan keresik fel a könyvtárat, ahol
interneteznek, kutatnak, újságot olvasnak, beszél-
getnek egymással és kölcsönöznek.

A dokumentumállomány bõvítésére is keres-
tem a lehetõségeket. Pályáztam a megyénél, a
kulturális minisztériumnál, így ajándékba kap-
tam szakirodalmat és a Magyar Nagylexikon
összes kötetét. Sikerült bõvíteni a kézikönyv-
állományt, alapvetõ lexikonokat, szótárakat sze-
reztem be. A költségvetési keretösszegbõl mese-
könyveket és ifjúsági irodalmat vásároltam. Ha
nincs új, színes, képes könyv, akkor igazán ol-
vasó sincs!

Szombaton is nyitva tartunk. Az egyik nyug-
díjas néni azt mondta, hogy szombaton nagyon
jó bejönni hozzám.

Az elmúlt években a sárospataki Többcélú
Kistérségi Társulás megalakulásával, illetve a
belügyminisztériumi pályázat felhasználásával
nálunk is óriási volt a fejlõdés. Az elnyert támo-
gatási összegbõl multimédiás számítógépet,
ADSL-vonalon internetelérést, nyomtatót, új
könyvtári polcokat, asztalokat, kölcsönzõpultot,
függönyt szereztünk be, újságokat fizettünk elõ,
könyveket cédéket, dvd-filmeket vásároltunk.

A szülõk nem nagyon vesznek könyvet a
gyerekeknek, de sok helyen van dvd-lejátszó, így
sikerül egy-egy mesét, kötelezõ és ajánlott ol-
vasmányra épülõ filmet is megnézetni. Apró
siker, de talán legközelebb a gyerek a könyvet is
elolvassa hozzá.

A szép könyvtári környezet közösségi tér lett,
rendszeresen itt tartjuk a vers- és mesemondó
versenyeket, a médiafoglalkozásokat, a zenei
vizsgát. A népmese hete alkalmából a sárospata-
ki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár koordinálásával
Weinrauch Katalin kárpátaljai gyermekíró talál-
kozott a kenézlõi gyermekolvasóival is, aminek
nagy sikere volt.

Nagyon fontosnak tartom a fenntartóval, az
iskola igazgatójával, az önkormányzattal való
állandó kapcsolatot. Évek óta együtt dolgozunk,
ismerjük egymás munkáját, ezért bármilyen prob-
lémát meg tudunk beszélni, és hosszabb-rövi-
debb idõ alatt meg is oldjuk. A bölcs öregek azt
mondták, ha kidobnak az ajtón, menj vissza az
ablakon. Én ilyen vagyok!

A konferencia elsõ napján többször is elhang-
zott, hogy a kilencvenes években magunkra
maradtunk. Igen, ez így volt, végeztük a dolgun-
kat, hol jól, hol rosszul. Egyszer kaptam egy
levelet Sárospatakról, hogy könyvtári szakfel-
ügyeleti ellenõrzés lesz a könyvtárban. Aztán
megjelent Halász Magdolna, a városi könyvtár

Fent: az általános iskola épülete, ahol a könyvtár is

mûködik. Lent: a könyvtár vezetõje a gyermekolvasókkal.
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igazgatója, könyvtári szakfelügyelõ, aki kedves-
ségével, szakmai tudásával, õszinte segítõ szán-
dékával pillanatok alatt meggyõzött arról, hogy
érdemes továbbra is dolgozni.

A kistérségi központok létrejöttével bármilyen
problémával fordulhatok a sárospataki Zrínyi
Ilona Városi könyvtár munkatársaihoz. Szívesen
segítenek. Ezért mindnyájuknak köszönet és hála.

Úgy érzem, a kiskönyvtárak léte tõlünk is
függ, attól, hogy mennyire tudunk kapcsolatot
teremteni másokkal, mennyire tudjuk az embere-
ket megnyerni az olvasásnak, a könyvtár ügyének.

Komló Albertné

Balogh Béni Irodalmi
Emlékhely az ózdi

kistérségben*

Engedjék meg, hogy köszönetemet és elismeré-
semet fogalmazzam meg a mai rendezvény élet-
re hívóinak, a település és az Ózdi Többcélú
Kistérségi Társulás vezetõinek, valamint az ózdi
Városi Könyvtár munkatársainak. Nehéz elfogult-

ság nélkül megszólalnom e bensõséges ünnepsé-
gen, amikor – talán nem túlzás, ha azt mondom
– a múlt értékeinek megõrzését kezdeményezõ,
a jövõ alapjainak lerakását támogató, élni akaró
és jövõt látó közösség építi újra önmagát.
Nekézseny település értékeinek megõrzése, a
településhez kötõdõ, a magyar kultúra, a magyar
szellemi élet ismert egyéniségei emlékének ápo-
lása számomra azt sugallja, hogy ez a település
büszke az itt élt és élõ emberekre, s fontosnak
tartja, hogy a múlt értékeinek megmutatása mel-
lett a településen élõk mindennapjaihoz is tá-
maszt, segítséget, a közösségi élet egy olyan
színterét adja,  ahol új értékeket létrehozva talál-
kozhat minden nemzedék.

A Települési Könyvtári Információs Pont és
Balogh Béni Irodalmi Emlékhely létrejötte nem
csak egy sikeres pályázat eredménye, de egy
összefogáson, közös gondolkodáson és együttes
cselekvésen alapuló újfajta értékrend nagyszerû
példája. A Közkincs program támogatásával, de
a település akaratából létrejött új intézmény,
közösségi tér több szakember, szervezet és in-
tézmény összefogásának és munkájának eredmé-
nye. Köszönet érte. Köszönet érte, hogy e hegy-
háti település nem feledkezik meg szülötteirõl,
büszkén és elõrelátóan ápolja emléküket. A ma
átadásra kerülõ intézmény nem másnak, mint a
magyar gyermekirodalom, szûkebb hazánk ki-
emelkedõ mesemondójának és mondaköltõjének,
a magyar történelem iránti szeretetet több évti-
zeden át ébren tartó tanárnak, a könyvtárosként
is tevékenykedõ Balogh Béni írónak állít méltó
emléket.

84 évvel ezelõtt e településen született a
könyvtárosok között igen tisztelt s a gyerekek
körében rajongásig szeretett író, ki mûveiben
emléket állított e gyönyörû vidéknek, az itt élt
embereknek, gyermekkora meghatározó tájainak.
Nekézseny, Sajószentpéter, Sárospatak, egy rö-
vid ideig Miskolc, majd Budapest adott otthont
az évtizedeken át publikáló írónak, aki az irodal-
mi indíttatást a sárospataki Református Tanító-
képzõ falai között, a történelmi és irodalmi ha-
gyományokban gazdag városban kapta. Írásait
tizenkilenc éves kora óta közölték folyóiratok,
elbeszélései, mondái, meséi gyakran megjelen-

* Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár igazgatója megnyitó beszéde az
avatáson.


