
2012. június 21-én a MÁV Dokumentá-
ciós Központ és Könyvtárban arról be-
szélgettünk, hogy mit tehetnek azok a
könyvtárak, ahol különbözõ okok miatt
csak szûkös technikai vagy anyagi lehe-
tõségek állnak rendelkezésre, vagy eset-
leg emberi erõforrásból van hiány. Ho-
gyan vezethetünk be új szolgáltatásokat
akkor, ha például nincs elég pénzünk új
információforrások vásárlására, nem a
legjobb helyen van a könyvtár, kevesen
vagyunk, nem vagyunk szakértõi vala-
mely területnek, nincs intranetünk vagy
akár megfelelõ integrált könyvtári rend-
szerünk sem.

A téma aktualitását igazolta Ládi
Lászlónak (Könyvtári Intézet) a bekül-
dött statisztikákon alapuló elemzése,
amely szerint a vállalati könyvtárak zö-
mének valóban egyre kevesebb forrásból,
egyre kisebb létszámmal kell gazdálkod-
nia.

A vendéglátó MÁV-könyvtár bemu-
tatkozása során rögtön nagyon jó ötlete-
ket kaptunk olyan – kevés forrásigényû –
megoldásokhoz, mint például a vállalati
rendezvényekre való kitelepülés, elektro-
nikus hírlevél indítása nemzetközi vasúti
hírekbõl, rendszeres rovatok a vállalati

sajtóban, szakkönyvárusítás bevezetése,
nyitás a szakmai és az érdekképviseleti
szervezetek felé.

Nagyon érdekes volt megismerked-
nünk ezután egy olyan munkahelyi
könyvtár fejlesztésével és további tervei-
vel, ami egy évvel ezelõtt még alkalmat-
lan, zsúfolt berendezésû helyen, feltárat-
lan, jórészt elavult állománnyal, a fenn-
tartó által is kihasználatlanul került a 
jelenlegi könyvtáros kezébe. Az elmúlt
év alatt sikerült „kijárnia” a felújítást, el-
végeznie az állományfelmérést, a selejte-
zést, többféle belsõ csatornán is rendsze-
resen hírt adnia szolgáltatásairól, növelni
a könyvtár kihasználtságát, és remélhetõ-
leg mindezzel megalapoznia a fenntartó
jóváhagyását egy hatékony integrált
könyvtári rendszer beszerzéséhez. 

A beszélgetés során kikerülhetetlen
volt annak a témának a megvitatása is,
hogy vajon lehet-e – és ha igen, milyen
mértékben – lelkesedéssel, elkötelezett-
séggel, „szívvel-lélekkel” helyettesíteni
az anyagi erõforrásokat. A résztvevõk
egyetértettek abban, hogy ez egy nagyon
fontos, többoldalú kérdés, ami több idõt
igényel, ezért a következõ alkalommal,
novemberben, errõl tervezünk beszél-
getni. ■
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