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Az MKE háza tájáról - szubjektíven 

Kissné Anda Klára 

Miközben arra készülök, hogy a Komárom-

Esztergom Megyei Szervezet ez évi tevékenységét 

összefoglaljam, igyekszem az MKE Elnökség és 

az MKE bizottságainak eddigi munkáját is fel-

idézni. Engedtessék meg a csapongás.  

Évek óta kifogásolt az MKE kommunikációja, 

hogy a tagság tájékoztatása nem teljes, a honlap 

nincs frissítve, stb. Barátné dr. Hajdu Ágnes el-

nöklete ezt a kérdést kiemelten kezeli. Újraéledt a 

PR és Kommunikációs Bizottság, összeállították 

az Egyesület médiakapcsolatainak listáját, havonta 

gyűjtik be a szervezetek és szekciók médiamegje-

lenéseit és az MKE-hírek közzétételének rangsora 

a saját honlappal, Facebook oldalával kezdődik. 

Nem győzzük mondani: regisztrálni kell, a tagság 

előnyt élvez, több információhoz juthat saját jo-

gán!  A Katalistre rendszeresen jön az értesítés a 

Könyvtárvilág friss számainak tartalmi ismertető-

jével. A szándék tehát látszik, ha még nem is mű-

ködik minden tökéletesen. (Ne felejtsük el, mun-

kaidőn túli, civil munkáról van szó, míg az infor-

matikusok segítsége anyagilag nem élvezhet tá-

mogatást.) 

És vajon hányan élnek a lehetőséggel? Egyáltalán 

hányan látogatják az MKE weboldalát? Számon 

tartjuk-e tudatunkban ezt a lehetőséget, ha szak-

mai hírek után kutatunk? Hányan olvassák a 

Könyvtárvilágot? Van egy szakmai szervezet, 

amely a könyvtárosokért dolgozik, és leragadunk 

a Katalist híreinél?! Pedig nem árt tudni néhány 

dolgot…  

Az MKE vándorgyűlések regisztrált létszáma év-

ről évre nő. És nem a szabadidős programok miatt. 

Tessék elolvasni a Könyvtárvilág 2016. évi 4. 

számát, ahol minden szekció, szervezet beszámol 

a programok sokszínűségéről. Látni kell, hogy a 

szakmai trendek, irányvonalak, problémák felve-

téseivel az előre mutatás a cél. Aki figyel, megol-

dást talál, segítséget kap, időben fel tud készülni 

az új helyzetekre, tudja, mire figyeljen, hazahozza 

a jó példákat. 

Azzal, hogy Barátné dr. Hajdu Ágnes MKE elnök 

az IFLA igazgatótanácsának tagja lett 2015-ben, 

rendkívüli esélyt kapott a magyar könyvtáros 

szakma ahhoz, hogy elsőkézből értesüljön a nem-

zetközi trendekről, Magyarország közelebb kerül-

jön a tűzhöz. Igazolja ezt a tavaly novemberi jubi-

leumi, az idei márciusi konferencia, a veszprémi 

vándorgyűlés témaválasztása, és máris itt van egy 

újabb esemény: november 9-én és 22-én pályázati 

forrásból valósul meg az a szakmai konferencia, 

amely az IFLA-trendek és a Lyoni Nyilatkozat 

alapján tovább boncolgatja a fejlesztés kérdéseit, 

illetve keresi rá a  magyar megoldásokat úgy, 

ahogy az Országos Könyvtárügyi Konferencia 

műhelymunkája keretében a könyvtári stratégia 

kidolgozásán fáradozott.  

És ha már itt tartunk… Igen, működik az érdekér-

vényesítés. Ha nincs is önálló könyvtári főosztály, 

de a közgyűjtemények között minket állítanak 

példaként, ha életpálya-modellről van szó; az 

MKE meghívott a Kulturális Alapellátás Kerek-

asztal összejöveteleire; állásfoglalásai jelentéke-

nyen segítik a könyvtári és a szomszédos jogsza-

bályok megújítását. Minden eseményen elhangzik 
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minisztériumi oldalról, hogy az MKE-re lehet 

számítani.  

De nem csak a felső szinten mutatkozik meg tevé-

kenysége, hanem a szakmai és egyéb szervezetek-

kel való kapcsolatában, tevékenységében is. A 

legfrissebb hírek szerint az IKSZ mellett az MKE 

együttműködési megállapodást kötött a KSH-val, 

hogy 2016. október 1. és 9. között felhívja a la-

kosság figyelmét a népességösszeírás fontosságá-

ra, annak lehetőségére, hogy ezt online, illetve a 

könyvtári infrastruktúra segítségével is megtehe-

tik. További együttműködései nem csak a hazai, 

hanem határon túli szakmai szervezetekre is kiter-

jednek. 

Az MKE-nek fontos az Ember. Igyekszik felfe-

dezni és megmutatni bennünk is a sokszínűséget. 

Az Alkotó könyvtáros sorozatban szeptember 

26-án Nagy Mária fotókiállítását nyitották meg az 

Országos Idegennyelvű Könyvtárban. A szakmai 

kitüntetéseknek is súlya van: legutóbb augusztus 

20-a alkalmából került sor – többek között – a 

Szinnyei József-díj adományozására, és hónap 

végén telik le a határideje a Füzéki István Emlék-

érem javaslattételének. Merthogy alulról felfelé 

építkezünk, itt számítanak a vélemények!  

Nem csak egyéneket érhet elismerés! A Gyermek-

könyvtáros Szekció szeptemberi szakmai napján 

került sor a Bulgáriából származó Vándor Bagoly-

díj átadására, a dunaújvárosi József Attila Könyv-

tár Gyermekkönyvtára vehette át.  

Ha már itt tartunk, végig pillanthatunk akár a 

szakmaki szervezetek és szekciók programjain is. 

A Könyvtárostanárok Egyesületének, a Műszaki 

Könyvtáros Szekciónak és több más szervezetnek 

is vannak olyan figyelmet érdemlő szakmai nap-

jai, amelyek alkalmasak a szakmai ismeretek fris-

sítésére vagy éppen a tanulásra. A hazai és szak-

mai kirándulások ezt csak megfejelik. 

Míg a nyilvánosság felé nem minden propagált 

részletesen, azért elárulom, hogy a háttérben is 

folynak munkálatok. A szervezeti ügyekben a 

szervezetek nem maradnak magukra. Hogy a dol-

gok kijelölten jól működjenek, ahhoz pedig az 

MKE Elnöksége hamarosan véglegesíti saját stra-

tégiáját. Nem titok, jelmondata „erős könyvtá-

rak, felkészült könyvtárosok.” Deklarációjában 

az általa képviseltek érdekében hatékonyan cse-

lekvő szervezet. Megkerülhetetlen szakmai part-

ner minden, a könyvtárak és a könyvtárosság jö-

vőjét meghatározó kérdésben. Az innováció a ta-

gok ismereteinek és kompetenciáinak folyamatos 

fejlesztésére vonatkozik, miközben a változó tár-

sadalmi körülmények között próbál megfelelni a 

szakmai érdekérvényesítés kívánalmainak. Célja 

többek között a versenyképes ország, a könyvtári 

rendszer erősítése, a könyvtárpolitika változásá-

nak kezdeményezése, a hozzáférés növelése min-

den területen, amelyhez köze van. A teljesség igé-

nye nélkül kulcsterület a könyvtárosképzés, a digi-

tális kompetenciafejlesztés, a partnerkapcsolatok 

kiépítése, a nemzetközi szerepvállalás. 

Ne kérdőjelezzük meg az Egyesület létjogosultsá-

gát! Akár tisztségviselőként, akár tagként, erre a 

munkára, a nyitottságra szükség van. Egy szakmai 

közösség részesei vagyunk, ezt a munkát támogat-

juk a tagdíjjal – magunkért, a szakmai érdekeink 

védelmében, nem pedig a kirándulások szervezé-

sét. Beszéljünk erről, tudatosítsuk, hívjuk fel rá a 

figyelmet környezetünkben, munkahelyünkön! 

Hogy mit tett eddig a Komárom-Esztergom Me-

gyei Szervezet, azt október 3-án, a XLV. Komá-

rom-Esztergom Megyei Könyvtári Hét egyesületi 

délutánján osztom meg azokkal, akik megtisztelik 

jelenlétükkel a rendezvényt. Az egyesületi ren-

dezvények nyitottak. 

Szubjektív gondolata-

imhoz hadd párosítsam 

egy salgótarjáni kollé-

ganő, Szűcs Margit 

elmélkedését a Könyv-

tárvilág legutóbbi, 4. 

számából. Szakmánk, 

környezetünk, munka-

körülményeink megha-

tározzák betöltött és 

elvárt szerepeinket. Mik 

vagyunk? – kérdezi a cikk címében. Én egyetértek 

vele, bármit is csinálunk, van benne szépség és 

szabadság.  Az egyesületben ez még inkább értel-

met nyer és kiteljesít. Csatlakozni kell! Meggyő-

ződésem, hogy ez csupán erkölcsi kérdés.



 

Tetszetős szlovén könyvtárak 

Erősné Suller Ildikó 

Tisztelettel elnézést kérek a szlovén kollégáktól, 

amiért ezt a „felületes” címet adtam e szösszenet-

nek. Nézzék el nekem, Magyarország legkisebb 

megyéjéből, az ország legkisebb megyei könyvtá-

rából érkeztem Muraszombatba, a Csongrád Me-

gyei Könyvtáros Egyesület által szervezett ta-

nulmányút kapcsán, s ahonnan én jövök, a „kül-

csín” és a „belbecs” korántsem tükrözik egymást. 

A legelső, amit láttam, a 2003-ban átadott, impo-

záns, 3 800 m2-es könyvtárépület volt – természe-

tesen a paraméterekkel ekkor még nem voltam 

tisztában. 

 

A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár  

épülete. Valamennyi fotót Erősné Suller Ildikó készítette 

Vendéglátónk, a muraszombati Területi és Ta-

nulmányi Könyvtár képviseletében Jasna Horvat 

igazgatónő, Papp József nemzetiségi tájékoztató 

könyvtáros, és Bojan Režonja beszerzésért felelős 

könyvtáros kolléga fogadta a 35 fős csoportot. Az 

igazgatónő rövid köszöntés után átadta a szót 

Papp József kollégának, aki aztán - egy Power 

Point bemutatóval, és személyes kalauzolással – 

tartalommal töltötte meg a teret. 

A 19 000 lakosú Muraszombatban (Murska Su-

bota) a lakosságból 4 700 fő (24,8 %) könyvtár-

használó, napi 615 fő a látogatók száma. Az állo-

mánya 400 000 db fölött van, évente 12 700 do-

kumentummal gyarapszik. A felnőtt, és gyermek-

részleg heti 60 órában várja az olvasókat: hétfőtől 

péntekig 8:00-19:00 óráig, szombaton 8:00-13:00 

óráig. (A nyári nyitva tartás is egészen „emberi”, 

szombat kivételével felváltva tart nyitva délelőtt, 

illetve délután, 8, illetve 6 órában.) A könyvtár 

további részlegei: folyóirat olvasó, helytörténeti-, 

és nemzetiségi gyűjtemény. Regionális feladatkö-

réből eredően bibliobusz és vidéki könyvtárak 

tartoznak hozzá – 12 település 37 000 lakosának 

könyvtári ellátását biztosítja. Mindezt 25 fős kol-

lektívával: 18 könyvtáros -  és 7 műszaki, ill. ad-

minisztrációs dolgozóval biztosítják. 

 

Kölcsönzőpult 

Ezek eddig száraz, ám szép számok – a minőség 

azonban a szemrevételezés után sem változott! Túl 

azon a kellemes érzésen, hogy levegőt kapok (!) a 

tágas térben, a kicsi és nagyobb olvasókat a leg-

nagyobb kényelem veszi körül a gyermekrészle-

gen, izgő-mozgó játékokkal, könyvkiemeléssel, 

(ép, dekoratív könyvborítók mosolyognak rájuk!) 

fantáziadús, fa betűfülekkel. A meseszoba minden 

szerdán és csütörtökön könyvtárismereti és „bibli-

opedagógiai” foglalkozással, kényelmes gyerek-

bútorokkal, játékokkal, mesekuckóval, és bábok-

kal várja a kedves kiskorú olvasókat. Kézműves 

foglalkozások, kreatív könyvtárosok kezeinek 

nyoma is felfedezhetők a fantáziadús díszítőele-

meken, és a gyönyörű, jó állapotú, sok példány-

számú könyvek alkotta polcsorok enteriőrje sem 

utolsó! 

A felnőtt olvasók kényelmi és tudományos igé-

nyeinek kielégítésére olvasóterem, „csendes olva-

só terem”, aktuális témák kiemelése, és a nyüzsgő 



kiválasztó tértől némileg elkülönített olvasó sar-

kok állnak a könyvtárhasználók rendelkezésére. 

 

A folyóiratrészlegen 400 féle lapból válogathat a látogató 

A könyvtár közösségi térként való funkcionalitá-

sának bizonyítéka a rendezvények rendkívül nagy 

száma: az állandó és időszaki kiállítások, könyv-

bemutatók, olvasási versenyek, helyismereti be-

mutatók, író-olvasótalálkozók, meseórák évi 174  

alkalommal (!) biztosítják a lehetőséget ember és 

kultúra egymásra találásához. 

 

A muraszombati bibliobusz 

A hazánkban még „gyermekcipőben” járó biblio-

buszok működése Szlovéniában már több évtized-

re tekinthet vissza. A muraszombati mozgókönyv-

tári ellátás mai formája 1995-ben kezdte meg mű-

ködését, akkor még egy kisebb, 2 500 dokumen-

tum szállítására alkalmas járművel. Az érintett 

vidéki települések és a minisztérium támogatásá-

val egy korszerű, 5 000 db könyv, és nem hagyo-

mányos dokumentum egyidejű elhelyezésére al-

kalmas járművet vásároltak. (A bibliobusz teljes 

állománya 7 000 db dokumentum).  A busz „ható-

köre”: a goričkói nemzetiségi terület 7 településé-

re magyar nyelvű irodalmat, a magyarországi Rá-

bavidék 5 településére szlovén nyelvű irodalmat 

szállít. 

A magyar és szlovén gyermekek, felnőttek egy-

aránt jól érezhetik magukat ebben a környezetben, 

hiszen modern, színes, kényelmes, és kívülről is 

tetszetős a rendkívüli „közlekedési eszköz”. 

 

Részlet a gyermekkönyvtárból 

 

 

A bibliobox működés közben 

Ha a muraszombati könyvtár a modern szépség, 

akkor a lendvait nevezhetjük az időtálló szépség-

nek, hiszen az épület 1907-ben épült Dr. Laubha-

imer Oszkár királyi közjegyző villájaként. A  

könyvtár 1976-ban költözött be. A neobarokk épü-

let eredeti, ólmozott üvegablakaiból mára már 

kevés maradt, ám sok egyéb díszítőelem őrzi a 

hely jellegét.   A csodálatos, faragott oszlopfőkkel, 

stukkókkal díszített olvasóterme, kényelmes búto-

rokkal berendezve, méltó helye a különböző ren-

dezvényeknek.  Maga a könyvtár nem túl nagy, 

ám maximálisan ki tudják használni a tereket 

anélkül, hogy túlzsúfoltság érzetét keltené. Az 

alagsorban kapott helyet egy kisebb kiállítás, a 

gyermekkönyvtár, a feldolgozó szoba, a raktár és 

egy kisebb közösségi helyiség/tárgyaló terem. A 



szó: „alagsor” senkit se tévesszen meg! Világos, 

modern, tiszta, rendezett, és legfőképpen színes! 

 

 

A lendvai könyvtár 

 

Miután Lendva és környéke kétnyelvű terület, 

törvény írja elő a magyar nemzetiségű lakosság 

magyar nyelvű irodalommal való ellátását. Ennek 

megfelelően évi 1 000 könyvvel bővül a magyar 

nyelvű állomány, és minden felirat, rendezvényről 

szóló plakát kétnyelvű. Mondanom sem kell, telje-

sen természetes közegben mozogtunk ezáltal akár 

itt, akár a már említett muraszombati könyvtárban. 

 

A lendvai könyvtár olvasójegye egy plasztik kártya 

Való igaz, nem mondhatják el magukról a szlové-

niai könyvtárak sem, hogy egy kánaánban élné-

nek, és az állam a tenyerén hordozná őket, viszont 

kívülről úgy tűnik, a törvény adta jogokkal, köte-

lezettségekkel a pénzbeli támogatottság is nagyjá-

ból arányos. Jártam már néhány erdélyi, és 

szlovákiai város könyvtárában. Láttam már koszos 

fehér, egyen borítóval ellátott könyvekkel teli, 

dohos, szűk, szétszabdalt könyvtárakat és láttam 

„citromból limonádét készítő”, kevéske támoga-

tottságát maximálisan kihasználóakat. Itt, Szlové-

niában, a nyugati hipermodern könyvtár is megvil-

lant előttem. (A celjei könyvtár ajtajában a biblio-

boxot használatba vétel közben láttam, sorban 

álltak előtte az olvasók, s én, a korszerűséget nél-

külöző, jámbor könyvtáros, japán turista módjára  

bőszen kattogtattam fényképezőgépem.) 

 

 

A lendvai könyvtár olvasótermének díszes mennyezete 

 

Mindent összevetve azt gondolom, az arany kö-

zéputat láttam e két említett szlovéniai könyvtár-

ban. Modernek, használhatóak, naprakészek, de 

még nem automatizálódott az olvasóval való sze-

mélyes kontaktus. 

 

 

A helyenként látható festett üvegablakokat Róth Miksa 

munkájának tulajdonítják. 

 


