
A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztiválnak az idén is a Millenáris adott
otthont, ahol 2015. április 24-én be-
mutatkozott a Szegedi Törvényszék
Könyvtára. Az elõadásra a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének Jogi Szek-
ciója felkérésére a Könyvtáros Klubban,
a Könyvtárak és könyvkiadók a jog szol-
gálatában címmel megrendezett prog-
ram keretében került sor.

A Szegedi Törvényszék a belváros szí-
vében, a Széchenyi téren található. 1884-
ben nyitotta meg kapuit a szegedi „nagy
árvíz” utáni építési sorozatban emelt, im-
pozáns törvényszéki palota. Épületében
folytatja munkáját a Szegedi Törvényszé-
ken kívül a Szegedi Járásbíróság és több
ügyészségi intézmény. A törvényszék il-
letékességi területéhez tartozik ezen kí-
vül a belvárosban még három szervezeti
egység, valamint négy vidéki járásbíró-
ság: Csongrádon, Hódmezõvásárhelyen,
Makón és Szentesen. A Szegedi Törvény-

szék dolgozóinak mindennapos feladat-
ellátását segíti a jogi szakkönyvtár,
amelynek olvasói csak az intézmény al-
kalmazottai lehetnek, jelenleg száz bíró,
harminckét titkár, hat fogalmazó, két-
százhatvan igazságügyi alkalmazott. Eb-
bõl aktív könyvtárlátogató hozzávetõleg
kétszázötven fõ. 

A könyvtár dokumentumai – az adott-
ságokhoz igazodva – megoszlanak a fõ-
épület és a külsõ helyszínek között, ahol
az elnöki iroda vezetõi letéti könyvtá-
rosok is egyben, segítik a könyvtári mun-
kafolyamatok lebonyolítását, a kapcso-
lattartást az olvasókkal. Az állomány
nagyságát csak becsülni lehet, mert a do-
kumentumokat ugyan szép számmal
megõrizték – még a múlt századból is –,
a kiadványok nyilvántartásáról készített
összesítések azonban elvesztek, s a feltá-
rás folyamatban van. A tizenháromezer
kötetre becsült teljes állomány nagy ré-
sze tartós használatra a bírói szobákba
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került. Az olvasóteremben megközelítõ-
leg négyezer-ötszáz kötet található, ebbõl
nagyjából kétezer kötet az 1949 elõtt ki-
adott törvényszöveg vagy magyarázat. 
A legrégibb könyv 1804-ben látott napvi-
lágot. 

A törvényszéki palota utolsó nagy fel-
újítása 1975-ben fejezõdött be. Ekkor
történt a központi épületben az olvasóte-
rem kialakítása. A könyvtár kicsit távol
esik a bírói szobáktól, a tárgyalótermek
folyosójáról nyílik. A tágas, világos te-
rem ekkor kapta díszítésmentes, prakti-
kus bútorzatát: a padlótól a plafonig érõ
ötvennégy üveges szekrényt, százhatvan-
két polcfolyóméter portól védett, zárható
teret biztosítva az itt elhelyezett köte-
teknek. 

Sikeres központi pályázat eredménye-
ként két multimédiás, internet-hoz-
záféréssel, vonalkód-olvasóval ellátott
számítógép található az olvasóteremben,
a hozzávaló munkaasztallal. Az egyik gé-
pen a könyvtáros végzi az adminisztráci-
ót, a másik számítógép az olvasók tájé-
koztatásának eszköze. Két sokszorosító
gép helyezkedik el még itt, az egyik
szkennelésre, a másik színes nyomtatásra
is alkalmas.

Az olvasóteremben a kézikönyvek a
bejárat mellett találhatók. A mindenna-
pos munkához elengedhetetlen kurrens
könyvállomány szem- és kézmagasság-

ban, tematikus elrendezésben helyezke-
dik el. A köttetett periodikumok a felsõ
szekrényekben, a rendszerváltás elõtt
megjelent kiadványok az alsó polcokon,
az 1949 elõttrõl ránk maradt dokumentu-
mok a terem hátsó, védett részében kap-
tak helyet.

„Panta rhei” – a világon minden állan-
dó és örökös mozgásban van, tartja a gö-
rög mondás. A rendszerváltás utáni jogi
szakirodalomra különösen igaz ez az állí-
tás. 1987-ben az a szakmai folyóirat,
amely a Magyarországon megjelent tör-
vények, rendeletek, egyéb fontos jog-
anyagok éves gyûjteményét tartalmazza,
mindössze kilenc centiméter helyet fog-
lalt el a könyvtárak polcain. A huszonöt
évvel késõbb, 2012-ben kiadott joganya-
gok elhelyezéséhez nyolcvanhárom cen-
timéterre van szükség. A jogi könyvtárak
ezekhez a megváltozott körülményekhez
igazodva látják el feladatukat, támogat-
ják minõségi szolgáltatásaikkal a magas
színvonalú ítélkezõ tevékenységet.

A törvényszék könyvtárában a doku-
mentumok beszerzése a központban zaj-
lik a munkatársak igényei alapján, a tör-
vényszék elnökének jóváhagyásával. 
A nyilvántartás hagyományos módon
történik. Megjelentek a papír alapú kiad-
ványok mellett a digitális formátumú
mûvek is, amelyek a digitális írástudás
fejlõdésével egyre népszerûbbek. Például
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a közlönyök és a jogtárak a felhasználók
számára elektronikus úton érhetõk el, de
egyre több az e-könyv is. 

Az ország minden bíróságának könyv-
tára közös katalógust épít a Corvina Bí-
rósági Integrált Könyvtári Rendszerben,
amely az interneten szabadon hozzáfér-
hetõ. A kiadványok feldolgozása a rend-
szer katalogizáló moduljában történik, a
folyóirat-nyilvántartó modul az idõszaki
kiadványok példányainak számbavételét
szolgálja. 

A törvényszék könyvtárának szolgál-
tatásai az ítélkezõ munka igényeihez iga-
zodva alakulnak és fejlõdnek.

Az olvasók számára a kölcsönzés tör-
ténhet rövid határidõre vagy tartós hasz-
nálatra. Egyre népszerûbb a könyvtárkö-
zi kölcsönzés. Leggyakrabban a bírósági
rendszeren belül fellelhetõ dokumentu-
mokra vonatkozik, amit a Corvina Bíró-
sági Integrált Könyvtári Rendszer kataló-
gusából választanak ki, s a kiadvány a
törvényszékek könyvtárosainak remek
kapcsolattartása folytán rövid idõn belül
eljut a felhasználókhoz.

A jogszabályok gyors változása miatt
a munkatársak nyomtatott törvényszö-
veggel való ellátása a könyvtár feladata.

Folyamatosan igénybe vehetõ a hely-
ben használat. A könyvtáros témafigye-

lést vállal, valamint irodalomkutatást 
végez az olvasók részére, ha egy-egy kü-
lönleges ügy miatt, elõadásra készülve,
publikáció összeállításához, továbbkép-
zéshez szükség van szakirodalom hasz-
nálatára. A felhasználóképzésre is gyak-
ran adódik alkalom. 

„Csak az összes információ birtoká-
ban lehetséges helyes döntést hozni” –
mondta Coelho. Ezt szem elõtt tartva a
tájékoztatás kiemelt helyen szerepel a jo-
gi szakkönyvtár munkájában, hiszen a
mindennapos ítélkezõ tevékenység meg-
könnyítésére a bíráknak áttekinthetõ, lé-
nyegre törõ és pontos információkra van
szükségük. A törvényszék belsõ hálózatú
webes felülete – intranetes oldala – ra-
gyogó tárhelye az információknak, ahol a
könyvtári ikon alatt számtalan hasznos
forrás megtalálható. 

A legfontosabb, minden érintetthez el-
jutó tájékoztatási forma a heti hírlevél,
amit a könyvtáros minden hétfõn elküld a
munkatársaknak, és ezen a felületen is el-
érhetõvé tesz. A tájékoztató levél az adott
héten a könyvtárba érkezõ könyvek,
szakmai folyóiratok és a Magyar Köz-
löny tartalomjegyzékeit foglalja magá-
ban, egyéb aktuális információk kiegé-
szítésével: felhívja a figyelmet egy-egy
nagy érdeklõdésre számot tartó joganyag
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megjelenésére, a kollégák publikációira,
konferenciák meghívóját továbbítja. 

Az intraneten kapott helyet a könyvtár
legújabb szolgáltatásának elérhetõsége,
amely a Könyvtári folyóirat-keresõ nevet
viseli. A törvényszéken megtalálható ti-
zenhétfajta szakmai folyóirat tartalom-
jegyzékét feldolgozták egy adatbázisban
oly módon, hogy a címek szavaira, a
szerzõk nevére lehet keresni benne.
19 072 cikk adatait tartalmazza most a
rendszer, ami folyamatosan bõvül az új
kiadványok leírásaival. A fejlesztés azért
népszerû, mert a felhasználóknak nem

kell a különbözõ adatbázisokban külön-
külön bogarászniuk a joganyagok után,
hanem minden – a könyvtárunkban hoz-
záférhetõ – cikket megtalálnak egy he-
lyen. A program a Szervezetfejlesztés a
Szegedi Törvényszéken címû ÁROP-
pályázat keretében valósult meg. 

A belsõ hálózaton sok egyéb hasznos
információ mellett megtalálható még a
Magyar Igazságügyi Akadémia Tudo-
mányszervezési és Dokumentációs Osz-
tályának szakirodalmi ajánlója, az online
elérhetõ szakmai folyóiratok, a külföldi
jogi adatbázisok listája.

A jogi szakkönyvtár a törvényszékkel
összhangban a tavalyi évben több alka-
lommal nyitotta meg kapuit a látogatók
elõtt, hogy megmutassa kincseit és mû-
ködését. Májusban spanyol, francia bí-
rákból álló delegáció tekintette meg a 
jogi szakkönyvtárat. Júniusban a Múzeu-
mok éjszakája eseménysorozatán nagy
érdeklõdés kísérte a törvényszéki sétát,
melynek hangulatos állomása volt a
könyvtár. Októberben a polgári igaz-
ságszolgáltatás európai napján városunk
polgárai, majd decemberben a Nyitott bí-
róság program keretében szegedi közép-
iskolások csodálták meg a régi és új jogi
kiadványokat, ismerkedtek meg a szol-
gáltatásokkal. 

A jövõrõl biztosat nem tudhatunk, de
nyilvánvaló, hogy tudásközpontú társa-
dalmunkban az ismeretgazdálkodás ki-
emelkedõ helyet foglal majd el. A bírósá-
gi jogi szakkönyvtárak törekvése tehát,
hogy együttmûködésük erejét felhasznál-
va, az informatika vívmányait alkalmaz-
va, eszközrendszerükkel, információ-
menedzseri szerepükkel továbbra is 
hatékony segítõi legyenek az igazság-
szolgáltatásnak. ■
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