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Egy hiánypótló kézikönyv
megjelenésére

Nagy örömmel és
nagy várakozással
vettem kézbe Se-
bestyénné Horváth
Margit Kistelepü-

lési könyvtárosok

kézikönyve címû
munkáját, melynek
alcíme: Útmutató a

k iskönyv tárban

végzett munkához.

Módszertanos-
ként és szakfel-
ügyelõként is ta-
pasztalom, hogy
évtizedek óta hiányzik a szakmai fogódzó a kis-
községek megbízási díjas könyvtárosainak. A leg-
különbözõbb iskolázottságú és képzettségû em-
berek látják el ezt a feladatot. Többnyire jó szán-
dékkal kezdenek hozzá, azonban honnan tudnák,
hogy fogjanak a könyvtári munkához és mit
várnak tõlük. Pedig alapismeretek nélkül a helyi
lehetõségeket sem tudják felkínálni, nem is szól-
va más, nagyobb könyvtárak szolgáltatásainak
közvetítésérõl. Ma már csak elvétve vannak alap-
fokú tanfolyamok, nincs instruáló módszertan, a
megbízási díjas könyvtárosokhoz nem jut el a
szakirodalom és a szaksajtó.

Utoljára 1990-ben jelent meg A könyvtár ke-

zelése (szerk.: Katsányi Sándor), mely jól hasz-
nálható tankönyve volt elsõsorban a fõfoglalko-
zású könyvtárkezelõknek, asszisztenseknek. Saj-
nos már régen nem kapható ez sem. A közben
eltelt idõ társadalmi változásai, a kulturális tör-
vény és a követõ jogszabályok, az informatika
térhódítása, a számítástechnika rohamos elterje-
dése jelentõsen megváltoztatta a könyvtári ellá-
tás rendszerét és gyakorlatát, míg a kiskönyvtá-
rak kezelését alig. Sebestyénné Horváth Margit
gazdag tapasztalatokkal rendelkezõ, régi mód-
szertanos, aki felismerte az igényt, és már ko-
rábban, 1993-ban és 1999-ben szerkesztett jegy-

zeteket az alapfokú könyvtári ismeretek elsajátí-
tásához, melyeket a zalai (és szomszédos me-
gyék) könyvtárosai nagy haszonnal forgattak. A
mostani kiadványban némiképp mûfajt váltott:
jegyzet (tankönyv) helyett kézikönyvet írt, mely-
ben a kétféle mûfaj sajátosságai keverednek.

A kezdõ könyvtárosok talán könnyebben bol-
dogultak volna a munkáltató jellegû tankönyv-
vel, míg a gyakorló könyvtárosok sokszínû prob-
lémáiknak inkább a kézikönyvben tudnak utána-
nézni. Ez utóbbi funkciót erõsíthette volna a
terjedelmi korlátok miatt kimaradt tárgymutató.

A kézikönyv megközelítése korszerû, friss,
megfelel a XXI. század igényeinek és elvárása-
inak. „Az elméleti részeket igyekeztem rövidre
fogni, és elsõsorban a könyvtári részfeladatok
megoldásának gyakorlati lépéseihez útmutatást
adni” – ír szándékáról a szerzõ.

A kézikönyv felépítése, szerkezete világos, jól
áttekinthetõ. Ebben segít a mû elején a tartalom-
jegyzék is. Fõ fejezetei: 1. Információ, doku-
mentum, könyvtár; 2. Állomány, gyûjtemény,
gyûjtõkör; 3. Állományfeltárás; 4. Olvasószol-
gálat; 5. A könyvtárügy és könyvtári rendszer
Magyarországon; 6. Települési könyvtárak finan-
szírozása, mûködtetése; 7. Kiskönyvtárak me-
nedzsmenttevékenysége. Történetiségükbe és
rendszerbe ágyazza a szerzõ a könyvtárakat és a
könyvtári munkát. Beilleszti a hagyományos is-
meretek közé az elektronikus dokumentumokat
és adatbázisokat, az internetet és az ODR-t,
megfogalmazza a KSZR, a többcélú kistérségi
társulás, a minõségbiztosítás, a menedzsment és
a marketing könyvtári lehetõségeit. Míg az 1–4.
fejezet a könyvtár mûködésének technológiájá-
ban igazít el, addig az 5–6. fejezet inkább az
önkormányzatoknak és az ellátás szervezõinek
segít, és megmutatja a fejlõdés irányát.

A kézikönyvön végigvonulnak a kulturális
törvény könyvtárakra vonatkozó elõírásai, vala-
mint az egyes munkafázisokra vonatkozó jog-
szabályok (állományellenõrzés, akadálymentesí-
tés, munkaszerzõdések stb.) – nagyon praktiku-
san az adott témakörhöz csatlakoztatva. A kézi-
könyv egyes fejezeteinek végén irodalomjegy-
zék segíti a további tájékozódást.
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Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a
könyvtárban minden az olvasók ellátásáért törté-
nik, ezért a legfontosabb terület az olvasószol-

gálat. Sebestyénné tapasztalatból tudja, hogy ma
a könyvtárhasználat legfõbb motivációja a tájé-
kozódás, az információszerzés, ezért ezt helyezi
a fejezet középpontjába. Gyakorlati ismereteket
nyújt a kézikönyvtár helybenhasználatához, a
tájékoztatás és internethasználat igénybevéte-
léhez, a könyvtárközi kölcsönzéshez. Még több
segítséget jelentett volna a szakképzetlen könyv-
tárosoknak, ha részletesebben bemutatta volna a
könyvtárhasználók igényeit, a tájékoztató kérdé-
sek típusait, és ezekhez rendelte volna az adekvát
stratégiát és tájékoztatási eszközöket. A szerzõ
megfogalmazza, hogy az ellátásból mennyit kell,
mennyit tud a kiskönyvtár vállalni, hogyan és hon-
nan kaphatnak további segítséget az olvasók. Fel-
hívja a figyelmet a megyei és országos könyvtárak
szolgáltatásaira és elérhetõségükre. Sajnos sok kis-
könyvtár infrastruktúrája ezt még nem teszi könnyen
lehetõvé (nemcsak számítógép, de telefon sincs, és
a megfelelõ szakismeret is hiányzik).

Kicsit mostohán bánik a kézikönyv az olva-
sók és a könyvtárhasználat jellemzõivel, az ol-
vasók–könyvtárosok kapcsolataival, a szépiroda-
lom ajánlásával. „Kárpótlásul” önálló fejezetben
foglalkozik a gyermekolvasókkal, a hátrányos
helyzetûek ellátásával és a helyismereti tevékeny-
ség lehetõségeivel a kistelepüléseken.

Világosan és érthetõen fogalmaz a könyvtá-
rak szervezeti és mûködtetési kérdéseiben, és az
ÁMK-k, a kettõs funkciójú könyvtárak, a kistér-
ségi társulások és hagyományos ellátási rend-
szerek problémáiban. Érzékelteti az ellátás fo-
lyamatban lévõ változásait, és felhívja a figyel-

met az új lehetõségekre. Ezeket az ismereteket
jól hasznosíthatják a fenntartó önkormányzatok
és a szervezõ könyvtárosok is.

A kistelepülések könyvtárosai legtöbbször
készen kapják a helyzetet.

Összességében jól hasznosítható segítséget
kaptak nemcsak a kisközségek könyvtárosai,
hanem a velük foglalkozók is. Minden elismerés
megilleti Sebestyénné Horváth Margitot, akinek
volt ereje és ideje (valószínûleg a szabad idejé-
bõl) a megírására a rohanó és zsúfolt hétközna-
pok között is. Jól tette a Könyvtári Intézet, hogy
felkarolta a jó ügyet és a zalaegerszegi Deák
Ferenc Megyei Könyvtárral közösen pályázott a
kiadás anyagi fedezetére. Remélhetõleg olyan
példányszámban sikerült megjelentetni, amely
kielégíti a tényleges igényeket. A hasznos kiad-
ványt jó szívvel ajánlom a könyvtárosok, különö-
sen az aprófalus megyék könyvtárosai figyelmébe!

Balogh Ferencné
Sebestyénné Horváth Margit: Kistele-

pülési könyvtárosok kézikönyve. Útmu-
tató a kiskönyvtárban végzett munká-
hoz. [Budapest, Könyvtári Intézet, Deák
Ferenc Megyei Könyvtár, [2006]. 108 p.

Lexikont terveznek a könyvtárosokról. Lexikont terveznek a könyvtárosokról. Lexikont terveznek a könyvtárosokról. Lexikont terveznek a könyvtárosokról. Lexikont terveznek a könyvtárosokról. A Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete és a szentesi
könyvtár egy hiánypótló kortárslexikon kiadá-
sának anyagi lehetõségérõl tárgyal. A terve-
zett kötet egyelõre az elõkészítés stádiumá-
ban van, és Magyar könyvtáros ki kicsoda
lesz a címe. A szakmai szervezet illetékes
vezetõje, Bényei Miklós szerint az elképze-
lés megvalósulása érdekében a pályázati
lehetõségeket kellene kihasználni, s akkor
elkezdõdhetne a munka.

(Forrás: Délmagyarország, Mikulás Gábor)

Mi kell az olvasónak?
– Felhasználóbarát könyvtári

szolgáltatások

címmel érdekes programot kínál a Budapesti Tavaszi
Könyvfesztivál Könyvtáros Klubja április 13-án, pén-
teken 12.30 és 14.30 között.

Elõadó: Bánkeszi Katalin, Országos Széchényi
Könyvtár.

Ma már egy könyvtár mûködése nem korlátozód-
hat az épület falain belülre. Egyre nagyobb igény mu-
tatkozik az internetes megjelenésre, a szolgáltatások-
nak a nyitva tartási idõn túli elérésére. De még ez is
kevés... A technikai eszköztár gyors változásával, bõ-
vülésével nem könnyû lépést tartani, de nem is olyan
nehéz, mint ahogy azt elsõ pillanatban gondolnánk.
Megnézünk néhány példát arra, hogy lehet szorosabb-
ra fûzni a kapcsolatot az olvasókkal (és a még nem
annyira olvasókkal). Egy kis nyitottsággal könnyen
alkalmazhatjuk a korszerû webes eszközöket, ezzel is
elõsegítve, hogy maradéktalanul eleget tehessünk alap-
vetõ feladatunknak: az információ közvetítésének, az
olvasók jobb kiszolgálásának.

Skaliczki Judit (OKM) a Portálprogramot ismerte-
ti: Könyvtári stratégiai fejlesztési célok 2007-2013
között, a XXI. századi könyvtárhasználó könyvtárá-
nak kialakítása céljából címmel.

(Fonyó Istvánné)


