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✒✒  Van-e jövõje a könyvtárnak? És ha

igen, akkor miben?

Ezekre a kérdésekre próbált választ

adni Tóth Máté Könyvtár és közösség cí-

mû könyvében. A szerzõ két utat lát,

amelynek egymással párhuzamosan

kell haladnia: a folyamatos technikai

fejlõdés által támasztott igényeknek

megfelelve és az így kialakult lehetõsé-

gekkel élve a könyvtárnak biztosítania

kell, hogy a publikált tudás teljessége

elérhetõvé váljon a virtuális térben, ám

közben bizonyítania kell, hogy a fizikai

térben való létezése sem felesleges. 

A könyvtárépületnek ugyanis közösségi

térként kell funkcionálnia, amely meg-

felelõ megoldást nyújt a multikulturaliz-

mus problémájára, megõrzi a mikrokö-

zösségek kultúráját, de képes arra is,

hogy a városi polgárok közös identitás-

tudatának kialakulásában szerepet játsz-

szon. Ennek sikeréhez azonban a láto-

gatók komoly aktivitására is szükség

van, aminek alapfeltétele a szolgáltatá-

sok ismertetése, a könyvtár láttatása a

potenciális résztvevõkkel.

Tóth Máté kötetének pont ez, a min-

dennapi olvasó megszólítása és figyel-

mének felkeltése az egyik célkitûzése, a

másik pedig természetesen a szakma tá-

jékoztatása. Ez a kettõs funkció azonban

egyszerre a mû gyenge pontja és igazi

értéke. A bevezetõ, elméleti rész fõleg a

felhasználók számára jelenthet újdonsá-

gokat, a szerzõ ugyanis csak összegzi

azokat a teóriákat és kutatásokat, ame-

lyek évek óta forognak a nemzetközi

szakmai közegben. Ezzel szemben a mû

második része számtalan olyan gyakorla-

ti példát hoz, amely az olvasók számára

csupán érdekesség, de a szakmának ko-

molyan átgondolandó jó gyakorlat.

A kötetben olyan jól mûködõ pél-

dákkal találkozhatunk, mint a bécsi

központi könyvtár, amely két városrész

határára, egy metróállomás fölé épült;

az antwerpeni könyvtár, amely a város-

rehabilitáció nevében egy egykori par-

kolóházban kapott otthont; vagy éppen

a drammeni Folyóparti Tudáspark,

amely egykori gyárépületek átépítésé-

vel született, és a célja tudásközpont-

ként és építészetileg is a város megha-

tározó épületének lenni.

Külön üdvözölendõ, hogy a szerzõ,

aki a Könyvtári Intézet és a Pécsi Tudo-

mányegyetem munkatársa, ennélfogva

kiterjedt külföldi kapcsolatokkal és a

szakma nemzetközi tevékenységére való

jó rálátással rendelkezik, kellõ figyelmet

fordított a magyar példákra is. Így igazán

nem mondhatjuk, hogy olyan gyakorla-

tokról van szó, amelyek megvalósítását a

hazai körülmények egyáltalán nem te-

szik kivitelezhetõvé. A szerzõ különös fi-

gyelmet szentel a mozgókönyvtári szol-

gáltatások bemutatásának, azokon belül

is a hazai, a Könyvtárellátási Szolgáltató

Rendszer (KSZR) keretein belül mûködõ

sikertörténeteknek.

A kötet kiadását a Nemzeti Kulturális

Alap tette lehetõvé, de könyvkereske-

delmi forgalomba is került, így csak re-

ménykedni tudunk, hogy tényleg eljut

majd a hétköznapi, érdeklõdõ felhasz-

nálókhoz is, nem csak a szakma tagjai-

hoz. ■
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