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A régészek feltárásai és leletei alapján
Rácalmás területén már több mint hat-
ezer éve megtelepedett az ember. Ez 
a korai élet nagyban köszönhetõ volt a 
Duna közelségének, ami megfelelõ élet-
vitelre adott lehetõséget. A gazdag régé-
szeti leletállománynak köszönhetõen 
végigkövethetõk a korok váltakozásai a 
Duna menti város egykori területén a ké-
sõ kõkortól kezdve a kelta és római biro-
dalmon, majd a szláv és germán törzsek
megjelenésén át egészen a honfoglalásig.
Almás település, amely 1329-ben szere-
pelt elõször írásban, Szigetfõ, Ticus és
Almás területekbõl állt össze. A XVII.
században tömegesen menekültek a tele-
pülésre szerbek, akiket Szerbia régi neve
után rácoknak hívtak. A betelepülés kö-
vetkeztében a rácok többségben voltak a
magyar lakossággal szemben, s 1696-ban
Almás nevét Rácz-Almásra változtatták,
amibõl az idõk folyamán Rác-Almás,
majd Rácalmás lett.1

1730-ban egy házasságnak köszönhe-
tõen a település a Jankovich család kezé-
be került. A család híres volt mûveltségé-
rõl, kultúra iránti kimagasló igényeirõl. 
A família talán legkiemelkedõbb alakja
az a Jankovich Miklós volt, akinek a
gyûjteménye ma a Nemzeti Múzeum és
az Országos Széchényi Könyvtár alapját
képezi. A család nevét a településen nap-
jainkban turisztikai épületkomplexum,
szálloda, kápolna, az általános iskola és
utcák õrzik.2

1876-tól Rácalmás járási székhely
lett, amivel egy idõben rohamos fejlõdés
vette kezdetét. A fõként mezõgazdaság-
ból élõ település elõször önálló postát,
majd vasútállomást kapott. A két világhá-
ború közötti idõszakban sok nyaralót
építtettek a pesti polgárok a Duna mellett
húzódó faluban, s nyaranta élénk társasá-
gi élet zajlott itt.3

A II. világháború után megkezdõdött
Rácalmás mellett a mai Dunaújváros épí-
tése, ami nagy változásokat hozott a tele-
pülés számára, de az igazi nagy változást
a rendszerváltozás okozta. Ekkor addig
nem látott fejlõdés vette kezdetét, amely
a mai napig tart. A 2009-ben városi ran-
got kapott Rácalmás mára a régió legjob-
ban fejlõdõ települése lett.4

A Rácalmási Mûvelõdési Ház és
Könyvtár története

Rácalmás kulturális életérõl és a könyvtár
mûködésérõl Hetényi István az 1996-ban
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megjelent Rácalmás története címû
könyvében az alábbiak szerint ír: „Mo-
sonyi Mihály fáradhatatlan szervezõ és
gyûjtõ munkája nyomán, a lakosság se-
gítségével 1995-ben létesült, a Falunap
keretében nyílt meg a Helytörténeti gyûj-
temény. Falumúzeumnak is hívják. Az in-
tézmény a Lehoczky kastélyban nyert
méltó elhelyezést. A községi könyvtár
ugyanabban a kastélyban mûködik. A be-
írt olvasók száma közel ezer. Az intéz-
ményben sok újság, folyóirat olvasható, a
könyvek száma 14000 kötet. A könyvtár
vezetõje számos rendezvény mellett segí-
ti a Falumúzeum mûködtetését is, és kü-
lönféle (német, szabás-varrás, gépk.vez.)
tanfolyamok szervezését.”5

Ma a könyvtár az egykori Teleszky
kúriában mûködik, nevébõl adódóan a
mûvelõdési házzal együtt, egy intéz-
ményként. A könyvtár területén minden
korosztály kellemesen töltheti az idõt. Je-
lenleg a könyvtár könyvtári, információs
és közösségi funkciókat tölt be. A gyer-
mekkönyvtári részlegen lehetõség van
kiscsoportos foglalkozásra, könyvtári óra
megtartására. Akik tanulni, kutatni sze-
retnének, erre a célra elkülönített aszta-
loknál, zavartalanul használhatják a
könyveket, illetve a könyvtár hordozható
számítógépeit.

A rácalmási közösségi könyvtár törté-
netét megírni nehéz feladat, mert össze-
fogó munka még nem készült az in-
tézményrõl. Az általam rögzített adatok,
statisztikák mind a fellelhetõ leltárköny-

vek és a személyes tapasztalat alapján
kerülnek az írásba. A könyvtár 1959. ja-
nuár 15-e óta vezet leltárkönyvet, ezen a
napon százkilencvenhét dokumentum
adatai kerültek könyvbe. Az év folyamán
összesen kilencszázhuszonöt könyvet
rögzítettek. A beszerzés módját tekintve
az elsõ könyvek ajándék útján és a járási
könyvtárból átleltározva kerültek a mai
könyvtárba. Sajnos a vezetett leltárköny-
vek anyaga nem mindenhol pontos, sõt
vannak követhetetlen adatok is, ezért né-
hány helyen nem a legpontosabb adatok
szerepelnek, azonban az eltérések nem
változtatnak lényegesen az összevetendõ
adatokon.6

Az állomány

Egy könyvtár életét nagyban, ha nem tel-
jes mértékben meghatározza az állomá-
nya, ezért az 1959-tõl rendelkezésre álló
adatok alapján több szempontból is vizs-
gáltam az állomány alakulását. A fellel-
hetõ dokumentumokból látszik, hogy a
könyvbeszerzés a kezdetektõl hullámzó
tendenciát mutat. Voltak olyan évek, ami-
kor a mai könyvbeszerzés sokszorosa va-
lósult meg, viszont voltak olyanok is,
amikor még a harminc darabot sem érte
el az évi új állomány. 

Néhány éve indultak azok az állo-
mánybõvítési, érdekeltségnövelõ progra-
mok, amelyek keretében a könyvtárak
pályázat útján új könyvekkel tölthetik
meg a polcokat. Ezeknek nagyon nagy
elõnye, hogy a pályázás is díjmentes és a
könyvek is ingyen érkeznek a könyvtár-
ba. Hátránya, hogy meghatározott listá-
ból lehet válogatni a könyveket, és ha
nem vagyunk elég gyorsak, könnyen le-
maradhatunk egy-egy keresett könyvrõl.
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Ezekben a programokban fõként a gyer-
mek- és a szakirodalom dominál, de van
néhány szépirodalmi és szórakoztató kö-
tet is. A rácalmási könyvtár rendszeresen
él ezekkel a lehetõségekkel, így az elmúlt
években sok könyv került a polcokra
ezeknek a programoknak köszönhetõen.

A vásárlás útján beszerzett és állo-
mánybõvítési programokból származó
könyvek mellett a rácalmási könyvtár az
olvasóktól ajándékba kapott könyveket is
bevételezi, ha azok állapota megfelelõ és
tartalmuk szerint illenek az állományba.

A jelenlegi állomány összetételét te-
kintve nem éppen az olvasói igényeknek
megfelelõ. A kölcsönzési adatok és igé-
nyek azt mutatják, hogy a felnõtt olvasók
körében leginkább a szépirodalom és a
szórakoztató irodalom kedvelt. Általában
kikapcsolódni vágynak az olvasók, és
csak ritkán használják kutatási célra a
könyvtárban található könyveket. Fõként
az újdonságokat keresik, azok a könyvek
a legnépszerûbbek, amelyekkel a média
több felületén is találkoznak. 

Az ifjúsági és gyermekirodalom terén
szintén jellemzõ az újdonságok iránti
igény. Ennél a korosztálynál különösen
fontos, hogy a könyvek külseje csábító
legyen számukra. Csak azokat veszik le a
polcról, amelyek kívülrõl megtetszenek
nekik, ezért kiemelten fontos az újdonsá-
gok beszerzése, ami nem egyszerû fel-
adat a rengeteg kortárs szerzõ alkotásait
tekintve.

Az állomány összetételének megvál-
toztatása a saját beszerzéssel alakítható
igazán, amire a rácalmási könyvtár törek-
szik is. A vásárlás útján beszerzett köny-
vek hetven–nyolcvan százalékát az olva-
sói igények határozzák meg, a maradékot
pedig azok a könyvek teszik ki, amelyek

az általános mûveltséghez elengedhetet-
lenek, mint például a kötelezõ olvasmá-
nyok vagy a szépirodalmi klasszikusok.7

Az olvasók számának alakulásáról
pontos képet ad a mindenkori beiratkozá-
si napló. A rácalmási könyvtárban az
1983-tól vezetett naplók adatairól van
írásos dokumentum, a korábbi évek olva-
sóiról nincs információnk. Az ezen köny-
vek alapján készített ábra mutatja a be-
iratkozott olvasók számának alakulását.

A diagramból jól látszik, hogy a vizs-
gált harminc év alatt soha nem érte el a
beiratkozott olvasók száma a háromszáz
fõt. 2014-ben az újításoknak köszönhe-
tõen 2013-hoz képest huszonhét százalé-
kos növekedés mutatható ki, bár az éves
száznyolcvanhét fõs olvasótábor egy
négyezer-ötszáz lakos feletti városnál na-
gyon elkeserítõ adat.8

2015 elsõ félévében már meghaladta
az olvasók száma az elõzõ teljes évi lét-
számot, amit sikerként könyvelünk el. 
A kölcsönzések száma is rég nem látott
adatokat mutat, így a könyvtár életében,
mûködésében történt változások pozitív
hatást jeleznek.
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Könyvtári programok

A könyvtárak életének fontos részét ké-
pezik a napi feladatok elvégzése mellett a
különbözõ programok. Napjainkban az
író-olvasó találkozók fénykorát éljük, de
ki kell emelni az olvasásnépszerûsítõ
kezdeményezéseket, programokat, vala-
mint a különbözõ könyvtári foglalkozá-
sokat is. Ezek teszik színessé a könyvtár
életét, s növelik a könyvtárhasználati
kedvet. 

A gyerekek számára már több alka-
lommal hirdettünk meg könyvtári játéko-
kat, programokat, amelyek nagyon ked-
veltek, népszerûek voltak. A felnõttek 
körében eddig egy könyvtári kihívást ké-
szítettünk, ami a hozzá fûzött várakozást
részben beteljesítette, így a jövõben is
tervezünk más felnõtteknek szóló könyv-
tári programot.

A gyerekek könyvtári játékokon való
részvétele, valamint a felnõttek olvasás-
népszerûsítõ kihíváson való részvétele
intézményünkben a könyvtári tagsághoz
van kötve. Az éves csekély, mindössze
százhúsz forintos tagdíjért cserébe a köl-
csönzésen kívül minden tag naponta egy
órát internetezhet a könyvtárban ingye-
nesen.

• Könyves Kincsvadászat 

A Könyves Kincsvadászat nevû olvasás-
népszerûsítõ játék a 2014-es nyári szün-
idõre meghirdetett könyvtári program
volt. Kimondottan azt a korosztályt volt
hivatott megcélozni, amelyik a könyvtár
szempontjából kicsit már elérhetetlen,
vagyis az általános iskolásokat. Kevesen
használják ebbõl a korosztályból a
könyvtárat, pedig az állomány az õ igé-

nyeik kielégítésére is alkalmas. Ezért 
ezzel a játékos feladattal próbáltuk meg-
mutatni nekik, hogy milyen könyvekkel
találkozhatnak nálunk. Az olvasni tudó,
már iskolás vagy iskolába készülõ gyere-
kek egy elõre elkészített könyvlistából
maguk választhatták ki azt a könyvet,
amit el kellett olvasniuk ahhoz, hogy 
a hozzá kapcsolódó feladatlapot ki tudják
tölteni. Természetesen minden könyv a
saját állományból került ki, és nem a szo-
kásos kölcsönzési határidõvel, hanem 
a nyári szünet idejére.

A játékban tizenhárom gyermek vett
részt, kitartásukért és ösztönzésükre
mindannyian jutalomban részesültek a
tanévkezdéskor rendezett összejövetelen.
Valamennyien elmondták az olvasott
könyvhöz kapcsolódó gondolataikat és
véleményüket, valamint azt, hogy miért
szeretnek könyvtárba járni. Feladatuk 
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volt egy rajz elkészítése is az olvasott
könyvhöz kapcsolódóan, és ezekbõl a
rajzokból a könyvtárban kiállítást ren-
deztünk.

• Könyvtári Kutató Kaland

A korábban meghirdetett Könyvtári
Kincsvadászat játék eredményhirdetésén
már felmerült az igény a további könyv-
tári játékokra. A sablonosság elkerülése
miatt 2014 õszén egy újabb tematikájú
játékkal próbáltuk a gyerekeket a könyv-
tárba hívni. Szó szerint a könyvtárba,
ugyanis a játék lényege a könyvtárban el-
végzett kutatómunka volt. A cél az volt,
hogy megtanulják használni az iskolában
kapott feladataikhoz, dolgozataikhoz a
könyveket. Fõként ismeretterjesztõ témá-
kat dolgoztunk fel, vegyes kérdésekkel.

A játékra most is elõre kellett jelent-
kezni, és az igény alapján egyedi feladat-
lapokat készítettünk. Ennél a játéknál
már partner volt néhány tanár is az isko-

lából, õk a saját tanórájukon hozták a
gyerekeket a könyvtárba, és segítettek
nekik a kutatásban.

Az elõre elkészített kérdésekhez elõre
összeválogatott könyvekben találhatták
meg a választ a gyerekek. A feladat ne-
héznek bizonyult, de a gyerekek lelkesek
voltak, s mindannyian kitöltötték a fel-
adatlapokat, több-kevesebb sikerrel. 

A díjazásnál mindenkire gondoltunk,
azonban ennél a játéknál már kategori-
záltuk az eredményeket. A legkevesebb
pontot elért gyerekek jelképes ajándékok
közül választhattak. A közepesen teljesí-
tõk ajándékai közé ösztönzõleg könyve-
ket is válogattunk, s nagy meglepetésre a
könyveket választották elõször a játéko-
sok. A legügyesebbek ajándékai között
már csak könyvek voltak, s mindannyian
találtak a saját ízlésüknek megfelelõt.

Az eredményhirdetéskor egy rövid,
humoros kisfilmet is levetítettünk a gye-
rekeknek arról, hogy hogyan nem visel-
kedünk a könyvtárban, valamint egy ösz-
szeállítást a világ legszebb könyvtárairól.

A programban összesen közel ötven
gyermek vett részt.

A sikerességre való tekintettel már ek-
kor meghirdettük a második fordulót is.
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• Könyvtári Kutató Kaland 2. 

Az elsõ fordulóhoz hasonlóan most is a
könyvtárban zajlott a kutatójáték, azon-
ban most már személyre szabottan. A je-
lentkezéskor mindenki megadott egy
olyan témakört, ami kedves neki, ami
jobban érdekli az átlagosnál. Ebben a té-
mában kellett kutatnia, kérdéseinkre vá-
laszt találnia. Ez a sok téma persze meg
is nehezítette a gyerekek dolgát, hiszen
lényegesen több szakirodalomra volt
szükség az egyedi, névre szóló feladatla-
pok elkészítéséhez, így több könyv közül
kellett megtalálniuk azt a két-három da-
rabot, amiben a választ olvashatták. Az
elsõ fordulóban szerzett tapasztalataikkal
már jóval kevesebb idõ alatt megoldották
a feladatsort, mint korábban.

A játékra jelentkezõk száma itt is közel
ötven fõ volt. A sikeres könyvtárba-
szoktatás részeként megterveztük a har-
madik forduló megvalósítását a nyári szü-
net megkezdése elõtt, valamint újabb
szünidõs könyvtári feladat meghirdetését.

• Könyvtári Kutató Kaland 3.

A harmadik fordulóban minden részt ve-
võ gyermeknek egy elõre meghatározott
könyvlistából kellett könyvet választania.
A lista összeállításánál figyelembe vettük
az életkorukat, így csak a nekik szóló
könyveket szedtük csokorba. A listán
szerepelt klasszikus gyermek- és ifjúsági
irodalom, valamint kortárs szerzõk mû-
vei is megjelentek. A könyv elolvasása
után három kérdésre kellett választ adni-
uk a könyv tartalmával kapcsolatban, 
és meg kellett indokolniuk néhány mon-
datban, hogy miért azt a könyvet válasz-
tották.

A tanév végén ezzel a fordulóval zá-
rult le a játék, amely nagy sikert aratott a
diákok körében, így jövõre újra megren-
dezzük. 

A játékban összesen ötvenegy gyer-
mek vett részt, közülük hárman teljesítet-
ték mindhárom fordulót maximális pont-
számmal. Az õ jutalmuk egy-egy értékes
könyv és névre szóló gravírozott toll volt. 
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• Mert olvasni jó…

Ezzel a címmel hirdettünk szeptembertõl
decemberig tartó olvasásnépszerûsítõ ki-
hívást a felnõtt korosztály körében. A cél
minél több oldal elolvasása volt bármi-
lyen témakörben. 

A résztvevõk a szépirodalmi könyve-
ket és a szórakoztató irodalmat részesí-
tették elõnyben. A programba hét olvasó
kapcsolódott be, mindannyian harminc
év feletti nõk. Õk két és fél hónap alatt
összesen negyvenkét könyvet, tizenhat-
ezer-nyolcvanhárom oldalt olvastak el.
Az elsõ három helyezettet jutalmaztuk.
Az ajándék természetesen mindenkinek
könyv volt, méghozzá az olvasott köny-
veik témakörében.

A programot sikerként könyveltük el,
még akkor is, ha csak hét résztvevõ volt,
hiszen õk szívvel-lélekkel és persze sok
olvasással teljesítették a kihívást, addig is
és azóta is aktív használói a könyvtárnak.
Siker volt azért is, mert a kötetlen beszél-
getésbe burkolt díjátadón felmerült egy
felnõtt olvasói kör létrehozása, mégpedig
az olvasók kérésére. Úgy gondolják,

hogy sokszor jó lenne megbeszélni egy
könyv tartalmát, hatását, jó lenne ötletet
adni egymásnak a változatos olvasniva-
lók terén. A könyvtár természetesen örül
minden ilyen kezdeményezésnek, s ígé-
retünkhöz híven a 2015-ös évben meg-
alakítjuk az olvasókört.

• 8 hónap 8 könyv kihívás

2015-ös évre egy könyves kihívást is
meghirdettünk, felnõttek és gyermekek
részére egyaránt. A kihívás lényege, hogy
májustól decemberig nyolc könyvet el
kell olvasni az alábbi kategóriákból: 
– egy könyv, ami ebben az évben jelent
meg, 
– egy könyv, ami több mint ötszáz oldal, 
– egy könyv, amit még az iskolában kel-
lett volna elolvasnia, 
– egy könyv, amibõl film is készült, 
– egy szépirodalmi mû, 
– egy könyv, aminek a címe csupán egy
szóból áll, 
– egy klasszikus romantikus könyv, 
– egy könyv, aminek a címében szerepel
egy szín. 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. július30



Pluszlehetõség: egy könyv, amit csak
a borítója alapján választ!

Jelenleg tizenhárom olvasó regisztrált
a játékra, közülük négyen már teljesítet-
ték is a kihívást. Külön öröm, hogy közü-
lük ketten gyerekek.

• Író-olvasó találkozók

Jókai és Mikszáth korában még nem volt
divat a könyvek szerzõivel való olvasói
diskurzus. Manapság annál inkább,
mondhatni az író-olvasó találkozók fény-
korát éljük, köszönhetõen a sok kortárs
szerzõnek. Nincs is annál felemelõbb pil-
lanat, mint amikor kedvenc könyvünk
írójával találkozhatunk, részesei lehetünk
a vele folytatott beszélgetésnek vagy
hallgathatunk tõle elõadást, és egy-egy
ilyen program megkoronázásaként még
dedikálja is nekünk a könyvét. Az író-ol-
vasó találkozók megszervezése a könyv-
tárak részérõl nem kevés munkával jár.
Elõször is ismerni kell az olvasói igénye-
ket, tudni kell, hogy kik azok az írók,
akik nagyon kedveltek az olvasóközön-
ségünknél, mely szerzõk mûvei a legke-

resettebbek a hazai palettán. És ez még
csak a kisebbik feladat, hiszen a legkere-
settebb írók meghívása egy kötetlen be-
szélgetésre vagy egy elõadásra nem min-
dig egyszerû. 

A Rácalmáson rendezett író-olvasó ta-
lálkozók a mûvelõdési ház és a könyvtár
szervezésében valósulnak meg. Rendsze-
resnek mondható ez a kultúraközvetítõ
forma, hiszen évente több alkalommal
várják a közönséget ilyen programok.
Részben tematikus elõadásokkal, részben
pedig az éppen aktuális szerzõk bemuta-
tásával próbáljuk a közönség figyelmét
felkelteni. Többször voltak jelen neves
pszichológusok és kortárs szépirodalmi,
valamint ifjúsági és gyermekkönyvek
szerzõi. Olvasóink találkozhattak többek
között Vekerdy Tamással, Zacher Gábor-
ral, Nyáry Krisztiánnal, Bosnyák Viktó-
riával, Berecz Andrással és Lackfi János-
sal. Talán ma ez a legkedveltebb program
azok számára, akik ellátogatnak rendez-
vényeinkre. Természetesen mûködési
formánk szerint ezek a programok min-
denki számára ingyenesek, bárki részt
vehet rajtuk. ■
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