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Könyvtáros szemmel az OSZK-ban  
és Vecsésesen 
 
Kissné Anda Klára 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szerve-

zet tanulmányút-

jának első állo-

mása 2015. júni-

us 8-án a nemzet 

könyvtára volt 

Sokan és sok-

szor jártunk már 

az OSZK-ban, 

ismerjük szol-

gáltatásait, tevé-

kenységeit, de 

vajon tudjuk-e, 

milyen kapcsola-

tok vezetnek a külföldi dokumentumok beszer-

zéséhez, mi mindent rejt a restauráló műhely, 

hogy kerül a négyemeletes raktárból a kért 

könyv az olvasótérbe?  

lbe István, az OSZK információszolgáltatási 

igazgatója mindenekelőtt a nemzeti könyvtár 

költözésével kapcsolatos friss hírekre reagált, 

amely immár tíz éve tartó polémia. A könyvtár 

1985-ben költözött a budai várba, amely eredeti-

leg királyi palotának épült. A belső udvarban a 

raktári kiszolgálást biztosító két acélvázas torony 

kivételével a tervezett átalakítások nem történtek 

meg, a berendezés még mindig 1980-85-ös 

évekből való.  

A Széchényi Ferenc által kialakított gyűjtemény 

mára kilencmilliós állománnyá fejlődött, amely-

nek cirka a fele a friss gyűjtemény. Beleolvadt 

Szinnyei József 1884-ben létrehozott hírlaptára, 

jelentős a kéziratgyűjteménye, a plakát- és apró-

nyomtatványok, a metszetek és képek száma. 

Számos különgyűjteménye (régi nyomtatványok, 

a térképek, a színháztörténeti dokumentumok, 

fotók) a kutatók kincsesbányája. Az általános 

olvasóteremben kb. 2880 dokumentum található. 

Évente 7-7500 a beiratkozottak száma a napije-

gyesekkel együtt. Évente kb. 60 ezer belépést 

regisztrálnak – ez jóval a ’90-es évek átlaga alat-

ti, amikor még komoly tanulószobák voltak az 

egyetemisták kiszolgálására. A múzeumok éj-

szakáján öt-hatezer látogató is megfordul a 

könyvtárban.  

 

Az Országos Széchényi Könyvtár a Dózsa György tér 

felől. a Budavári Palota épületében.  

A kép forrása: https://hu.wikipedia.org/ 

A feladatokat körülbelül 425 dolgozó látja el. 

Ebből csupán 14 léphet be a közel 8 millió do-

kumentumot tároló raktárba! Tornyokként egy-

egy fő van szolgálatban. Kivételezettekként lát-

hattuk a négy szintből egy emeleten az 1800-as 

évek elején gyarapodott állományt. Itt, mint a 

szabadpolcon, téma szerint tárolják a köteteket. 

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu
https://hu.wikipedia.org/


120 fontosnak vélt témakörben, azok latin rövi-

dítései alapján helyezték el. Helyhiánnyal küsz-

ködnek, ezért méret szerint is raktároznak. 1952 

óta az ’A’ jelű a legkisebb, az ’E’ a legnagyobb 

méretet jelöli, amit a címleíró ad meg egy 

számmal kiegészítve. A hírlapok száma, ami 

egybekötve is található, kb. 450-500 ezer kötet-

nyi. A CD-k, DVD-k a kötelespéldányok között 

találhatók külön, de tárgyi mellékleteket is gyűj-

tenek. A raktárból kért dokumentumokhoz egy 

óra is lehet a várakozási idő. 

 

Ilyen szerkezet segítségével utaznak a könyvek  

az egyes szintekre. Fotó: Kissné Anda Klára 

A speciális könyvtárközi szolgáltatásról már az 

általános olvasóteremben hallottunk tájékoztatót. 

Egyrészt saját olvasóiknak, másrészt a könyvtá-

rak számára teljesítik a kéréseket. Az országos 

funkció szerint mindenféle másolatot és eredeti 

dokumentumot, belső dokumentumot, külföldi 

dokumentumokat szolgáltatnak minden irányba. 

Sok gondot tud okozni a partner és a kért mű 

beazonosítása, hogy kölcsön- vagy másolatszol-

gáltatásról van-e szó. Két fő csak a lelőhelykere-

séssel foglalkozik, ha az OSZK-nak nincs, a 

közvetlen lelőhelyhez küldik a kérőt. Az ODR-

rel a kérések száma csökkent. A külföldi kérések 

teljesítése során nincs pénzügyi, banki tranzak-

ció. Az IFLA-tól rendelt (több) 4-8 eurós kártyá-

val lehet dokumentumot kérni – a kártyaelfoga-

dóktól –, amivel a küldő könyvtár tovább fizet-

het, amíg a kártya szavatossága le nem jár, mint 

egy bankjegyé. Ha sok kártya összegyűlik, amit 

nem használnak, az IFLA-nál visszaválható. A 

British Librarynál egy nagyobb kihelyezett ösz-

szegből vonják le a rendelések árát, és értesítést 

küldenek, ha fogytán van. Vannak országok, 

ahol problémába ütközik a kérés-küldés (Fran-

ciaország, Olaszország, Spanyolország), vagy 

nem mindig jön meg a kért dokumentum. De ha 

kell, az OSZK új utakat tör, volt már kérés pél-

dául Bejrútból, Pekingből is. 

 A Plakát- és Kisnyomtatványtár 1935 óta ön-

álló különgyűjtemény. 1802-től kezdtek a gyűj-

tésbe, hogy mikor, mit gyűjtöttek, az az aktuális 

vezetéstől függött. Művészetileg a plakátok a 

legértékesebbek. Nyomtatványokat a levéltárak 

is gyűjtenek, így sok a határeset. Hagyatékokból 

is gyarapszik, amit máshol nem gyűjtenek, az itt 

fogadják. Vannak kereskedelmi forgalomba nem 

kerülő katalógusok. Nehéz eldönteni, mit rakja-

nak el, de nem lehet megítélni, hogy 10, 20, 100 

év múlva minek lesz kutatási értéke. Van dosszié 

igazolványokból, van fel nem vágott kisnyom-

tatvány, 1904-ből főiskolai fegyelmi rendsza-

bályzat, 20. század eleji számolócédulák (kifeje-

zetten szép, 3-4 ezer darabos gyűjtemény), min-

denféle naptár. Kedveskedtek nekünk egy esz-

tergomi tánc- és illemszabály könyvecskével, 

egy 1942-ből származó komáromi tenyészlóvá-

sár és kiállítási katalógussal, tatabányai bányá-

szathoz kapcsolódó nyomtatvánnyal. Ahány 

forma, annyiféleképp tárolják a nyomtatványokat 

a négy raktárszinten. A gyűjtemény feltárása 

könyvtáros híján nehézkes, kutatói szándék ese-

tén előjegyzést vesznek fel, és önfeltáró jelleggel 

lehet dolgozni a rendelkezésre bocsátott anyag-

ból. 

Az ELDORADO (Elektronikus Dokumentum-

küldés Országos Rendszere, Adatbázisa és Do-

kumentumtára) indítása most különösen indokol-

ta, hogy az OSZK digitalizáló tevékenységével is 

ismerkedjünk. Két színes és egy fekete-fehér 

szkenner áll rendelkezésre, a robotgépek ponto-

sabbak, az állományvédelmi szempontok fonto-

sak. A tömeges másoláshoz a köteteket szükség 

szerint szétszedik, majd újra bekötik. Plakátmé-

retig képesek reprodukálni, a napilapokat, 



mikrofilmről is feldolgozzák, speciális kéréseket, 

eseti és 160-200 tételes megrendeléseket is ki-

elégítenek négy napos teljesítési határidővel. 

Évente többszázezer oldalt másolnak, digitali-

zálnak. Minden digitalizálást egy utófeldolgozás 

követ (élesíteni kell pl.), a nyers formát megőr-

zik. Ami rendelkezésre áll, az integrálódik az 

ELDORADO-ba. Ez még kezdeti fázisban van, 

az összes szolgáltatás (szakdolgozatok kötése, 

szülinapos kérések, fényképezés, szkennelés 

stb.) egybevonásával az eseti megrendelések 

köre szűkíthető lenne. A digitalizáló műhelyben 

10-15 fő dolgozik. 

 

Digitalizáló munkaállomás. 

Fotó: Kissné Anda Klára 

Ferenc József 14 éves korában készített metsze-

tét már a restauráló műhelyben néztük meg. A 3. 

szinten nyolcan dolgoznak. A legújabbaktól a 

legrégebbiekig itt kötnek ki a javításra, helyreál-

lításra váró dokumentumok. Nagy szakértelem-

mel, minden anyaggal (papír, bőr) dolgoznak. A 

szennyezések eltávolításától az aranyozásig, ős-

nyomtatványok esetén a levált, repedt fatáblák 

helyreállításáig mindennel foglalkoznak. A 

vegyszerekkel, szárítókkal teli helyiségekben 

félkész és elképesztő darabokat is láttunk. Sajnos 

mindenütt kevés a restaurálásra, kötésre fordítha-

tó összeg, de a cellux tilos! Az OSZK restauráto-

rai készségesen adnak tanácsot, telefonon bármi-

kor elérhetők, segítenek – mindenki használja ki! 

Mielőtt továbbindult volna a társaság Vecsésre, a 

több mint negyvenfős csoport egy rövid időre 

szétszéledt a várnegyedben. Volt, aki csak itt 

csatlakozott és eddig volt kíváncsi a programra, 

sokan a Labirintus időszaki kiállítását nézték 

meg vagy sétáltak a Halászbástya felé. A tavaly 

átadott Várkert Bazár felújított épületegyüttese, 

az udvar és a kert megtekintése szerves része 

volt a kirándulásnak.  

 

 

Vecsés, Bálint Ágnes Kulturális Központ.  

Fotó: Vojt Attila 

A vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központban 

Kis Tóth János igazgató fogadott és vezetett kör-

be. A 2013 májusában átadott művelődési intéz-

mény, amely 2800 m² alapterületen geotermikus 

energiával hűtött/fűtött, uniós pályázatból és 

önkormányzati önrészből épült. A közösségi 

élményt szolgálja a mobil színpad, a bálteremmé 

alakítható, kitűnő akusztikájú színházterem, vagy 

a színes golyókkal feltöltött, alagutakkal és aka-

dályokkal kialakított játszószoba. Felnőttképzés-

re alkalmasak multifunkcionális terei, a létszám-

hoz igazodva válaszfallal szűkíthetők és bővíthe-

tők. Akár csapatépítő tréning, akár énekkari pró-

ba, akár táncterem, öltözőkkel és zuhanyzókkal – 

valós igényekhez tervezték és működtetik. Van 

itt kiállítótér – ott jártunkkor bohóckiállítás volt 

a legkülönfélébb anyagokból és méretekben har-

lekinektől a piros orrokig –, egy szint nincs még 

belakva, ezen most ötletelnek. Hogy a fenntartási 

költségek megtérüljenek, bizony nincs pardon: a 

helyiségbérletért, a gyermekmegőrzésért, minde-

nért fizetni kell.   



 

A kulturális központ egyben gyermekmegőrző is. 

Fotó: Dollmayer Bea 

 

A Róder Imre Városi Könyvtár 600 m²-en 

működik közel 46 ezer dokumentummal. Az 

1954-től több költöztetést átélt könyvtár végre 

méltó helyre került.  A viszontagságos körülmé-

nyekre a Közép-magyarországi Operatív Prog-

ram funkcióbővítésre kiírt pályázati támogatása 

jelentett enyhülést 2008-ban. Lakossági aláírá-

sokkal támogatva a könyvtár így kimondottan 

céljának megfelelően épült. A bútorzat NKA 

pályázati forrásból újult meg.  

A könyvtárat 2014-ben egy mesefesztivál kerete-

in belül adták át. Az információs pult beléptető 

kapuval működik. A Szikla integrált könyvtári 

rendszert 2000 óta használják. Digitalizálnak 

könyveket, folyóiratokat, képeslapokat, az adott 

helyen a feltöltés folyamatos. Rendezvényeik a 

kulturális központéval összehangoltak, de termé-

szetszerűleg a könyvtári profilhoz is igazodnak 

(zenés irodalmi estek, olvasókör, könyvtári fog-

lalkozások, stb.). A könyvtár eMagyarország  

Pontként is működik, a hagyományos állomány-

részeken kívül nyolc olvasói számítógép van.  

Heti negyven órában, fél napos szombati nyitva 

tartással, hat könyvtárossal dolgoznak. Az olva-

sói ajándékokból sok régi értékes kötethez jutot-

tak hozzá, ez az alapja a „régi könyvek tárá”-

nak. 

Külön kell szólni a nemzetiségi könyvtárról. 

Sajnos a programba már nem fért bele a megte-

kintése, de Vadászi Istvánné, Marika könyvtár-

vezető szívesen mesélt róla. Nem csak a 900 

kötetes állomány gyarapítása, a kölcsönzés a 

lényege. Mindent gyűjt, ami a nemzetiségi iden-

titástudat megtartását, erősítését szolgálja. Ennek 

érdekében a német etnikai pályázatokat használja 

ki. Kiemelt szerepe van a nemzeti hagyományok 

őrzésében, segíti az iskolai oktatást, a felkészü-

lést a fellépésekhez, külön olvasókört működtet 

év végi közös kirándulással, és a német testvér-

városi kapcsolatok minden velejárója érinti. 

A Bálint Ágnes Emlékházba a „Futrinka utcán” 

át vezetett az út. Elhaladtunk többek közt a tök-

ház mellett. Az emlékház előtt Frakk kutyaóla, a 

ház mellett és mögött pedig már a látogatók igé-

nyeit kiszolgáló játékok, hinták, kisvasút, egy kis 

híd vár. A házban az írónő nagyobbik lánya szo-

báról szobára vezetett és mesélt a nagyszülőkről, 

az édesanya gyermekkoráról, bontakozó tehetsé-

géről, rádiós és írói pályafutásáról. Az eredeti 

berendezés, családi fotók, a pályázatot nyert 

gyermekkori írás, a saját mesehősök figurái kö-

zött jelmezek segítségével magunk is Irma néni-

vé és Károly bácsivá válhattunk. Az emeleti já-

tékszoba – már az örökösök jóvoltából – fantasz-

tikus gyűjteménye a babakonyháknak, a mesefi-

guráknak, játékra és rajzolásra is lehetőséget ad. 

Mint minden tanulmányút, ez is szolgált megho-

nosítható jó ötletekkel. Vecsésen a gyermek-

könyvtár és a gyermekmegőrző mindenképpen, 

de a szemüveget otthon felejtőkért is tehetünk 

valamit.  

 

 

A Róder Imre Városi Könyvtár folyóiratolvasója.  

Fotó: Kissné Anda Klára 


