
A tatabányai és az érsekújvári könyvtár
kölcsönös kapcsolata a tatabányai és a
Nyitrai Kerületi Önkormányzat közötti
együttmûködési szerzõdésig nyúlik visz-
sza. A több évtizedes kapcsolat alatt 
számos alkalommal került sor egymás
meghívására, tapasztalatcserékre, elõadá-
sokra egymás rendezvényein és könyv-
adományozásra. Ha csak az idei esemé-
nyekbõl merítünk, már bõvelkedünk az
említenivalókban.

Április 14-én, a könyvtárosok világ-
napján érsekújvári meghívásra három
elõadással érkeztek a tatabányaiak az
Anton Bernolák Könyvtárba. Voit Pál, a
tatabányai megyei könyvtár igazgatója, 
a magyarországi állami finanszírozású
kistelepülési könyvtári ellátás gyakorla-
tát, az úgynevezett KSZR-t ismertette.
Nász János, a megyei könyvtár munka-

társa, a tatabányai könyvtár tudatosan
vállalt ökoszemléletébõl adódó szolgálta-
tásokról (gyûjtemény, ökoesték, -tábo-
rok, hírlevél) beszélt, míg ifj. Gyüszi
László igazgatóhelyettes a megyei
könyvtár helyismereti tevékenységérõl
tájékoztatott. Ez alkalommal közel négy-
száz jó állapotú, magyar nyelvû szépiro-
dalmi könyvet vittek magukkal a párká-
nyi, a köbölkúti, a muzslai községi és az
érsekújvári városi könyvtár számára.1

2015. június 16-án és 17-én a zsolnai
könyvtárban – szintén érsekújvári meghí-
vásra és szervezésben – Nász János az
ökokönyvtárakról és a környezettudatosí-
tás könyvtári módszereirõl, eszközeirõl
tartott elõadást.2

A határon túli könyvtárak megsegíté-
sére volt újabb példa 2015. szeptember
21-én a József Attila Megyei és Városi
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Könyvtár ötvenkötetes könyvszállítmá-
nya Érsekújvárra. A tatabányai megyei
könyvtár ezúttal a Kölcsey-pályázatként
emlegetett Testvérkönyvtár-program ke-
retében tudta új könyvekkel segíteni az
Anton Bernolák Könyvtárat. A Kölcsey
Ferenc Alapítvány köztudottan a magyar
nyelvû mûvelõdés támogatására alakult,
1990 óta a hazai könyvtárak pályáztatása
révén ad lehetõséget a határon túli okta-
tási és kulturális intézmények könyvtára-
inak segélyezésére.

A két könyvtár együttmûködésének
erõsítésére a tatabányai megyei könyv-
tár – áfa-visszaigénylõ intézményként és
a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-nél érvé-
nyesíthetõ kedvezményeit kihasználva –
nettó százezer forintból megközelítõleg
ötszáz euró értékben adott át új gyer-
mek- és szórakoztató, pszichológiai 
és történelmi könyveket, valamint szó-
tárakat a határon túli könyvtárnak. 
A konyvtar.kello.hu oldalán található kí-
nálatból a kedvezményezett könyvtár vá-
laszthatta ki, mit szeretne. A tatabányai
kollégák kizárólag az idõközi készlet-
hiány miatt egészítették ki a megrendelõ-
listát. Bogyó és Babócák, a Hûvösvölgyi
suli, Nemes Nagy Ágnes-kötet, Palya
Bea Altatók címû könyve CD-vel, ro-
mantikus (Fejõs Éva), krimi és thriller si-
kerkönyvek, a szakkönyvek között
Czeizel Endre, Bagdy Emõke, Kádár An-
namária egy-egy mûve, de Stahl Judit
szakácskönyve, szinonimaszótár, vala-
mint német–magyar és magyar–német
szótár is gazdagítja immár a határon túli
könyvtár állományát.

L’ubica Cervená, az Anton Bernolák
Könyvtár igazgatónõje elmondta, hogy
az állománygyarapításra sajnos nagyon
kevés pénzük jut. A beszerzési keret a

közbeszerzési pályázatokból és a megyei
fenntartó öt százalékos hozzájárulásából
tevõdik össze. Ez kizárólag a könyvállo-
mány gyarapítására elegendõ, folyóira-
tokra a könyvtár már nem fizet elõ. 
A Kölcsey-pályázat, melyet nagy öröm-
mel és köszönettel fogadtak, e beszerzési
keretnek hozzávetõlegesen a kilenc szá-
zalékát jelentette. 

A látogatás során Kecskés Ildikó
módszertani referens és Kovacic Gizella,
a Családi könyvtár vezetõje kalauzolt vé-
gig a mintegy 140 ezer kötetes könyvtár-
ban. A feldolgozó és a helyismereti mun-
kaszobák után az emeleti olvasótérben a
könyvtár szolgáltatásairól, programjaik-
ról, a gyermekfoglalkozásokról tájékoz-
tattak röviden. Büszkék a tavaly szep-
temberben megvalósult mesesarokra,
amely kényelmes terepet nyújt a babák és
mamák számára akár meseolvasáshoz,
akár a foglalkozásokhoz.

A két könyvtár között együttmûködési
megállapodás született, amelynek aláírá-
sára terveink szerint a hagyományosan a
Megyei Könyvtári Héthez illeszkedõ
ODR-konferencián lesz lehetõség. Az
együttmûködés, egymás segítése tehát itt
nem áll meg. A kapcsolatok ápolása fel-
adatunk és felelõsségünk. ■
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