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Félidőben – Miskolci KSZR 
műhelynapok 

Mikolasek Zsófia  

Utolsó alkalommal találkoztak a KSZR-ben 

dolgozó kollégák egymással a miskolci 

műhelynapok keretében. Három éven keresztül 

tartott a tanácskozás annak érdekében, hogy a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer minél 

hatékonyabban és egységesebben működjön az 

országban.  

 

Pfiegler Péter alpolgármester köszönti a tanácskozás 

résztvevőit. A fotókat Petrigán György készítette 

A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár igazgatója, dr. Prokai Margit 

köszöntötte elsőként a megjelenteket, és 

elmondta, hogy 2013-ban történelmi esélyt 

kaptak a kistelepülések – és egyben feladatot a 

megyei könyvtárak – azzal, hogy az állami 

támogatás által a kulturális alapellátás egyik 

legjobban működő rendszerévé válhatott a KSZR.  

Sepseyné dr. Vígh Annamária, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi 

Főosztályának vezetője megállapította: kulturális 

missziót végeznek a megyei könyvtárak az ország 

kistelepülésein. Cél az, hogy a könyvtári 

szolgáltatóhelyek „harmadik helyként” 

működhessenek. Fontosnak tartotta elmondani azt 

is, hogy a szolgáltató megyei könyvtárak 

helyzete, állapota és inrastrukturális feltételei 

nem egységesek, de a feladataik ennek ellenére 

azonosak. A szolgáltatóhelyek esetében kitért 

többek között a nyitvatartási időre, ami 2014-ről 

2015-re érzékelhetően növekedett, átlagosan heti 

4 nap, illetve 17,9 óra. Fontos, hogy a széleskörű 

szolgáltatás érdekében rendezvények sokaságát 

nyújtják, illetve olyan képzési helyszínt 

jelentenek, amely a digitális írástudás 

elsajátításának kézenfekvő lehetőségét nyújtja. 

Megállapította, hogy a minőségbiztosítás felé kell 

elindulnunk a következő években, erősítenünk 

kell kapcsolatainkat, módszertani kiadványokat, 

egységes arculatot kell létrehoznunk.  

 

Sepseyné dr. Vígh Annamária 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu


Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség elnöke azzal kezdte: a KSZR ereje 

rendszer jellegéből adódik. Felhívta a figyelmet 

az adatközlések pontosságára. Elmondta, hogy a 

KSZR felépítése befejeződött. A rendszer nagy 

előnyeként emelte ki, hogy az 

önkormányzatoknak döntési lehetőségük van. A 

számok is azt jelzik, hogy a rendszer 

működőképes, hiszen mára mindössze 9 település 

van az országban könyvtári ellátás nélkül. 

Leszögezte: a telefon nem luxus, hanem alap egy 

közintézménynél. Ezen a téren is ugrásszerű 

változást hozhat a Digitális Jólét Program a 

szélessávú internet bevezetésével. Ám nem elég 

azt elérni, hogy mindenhol legyenek az 

ajánlásban megadottaknak megfelelő IKT 

eszközök, de azokat a KSZR forrásból 

ütemezetten és folyamatosan fejleszteni is kell. 

Összességében: a könyvtári szolgáltatóhelyeken 

annyi számítógép működik, ami megteremti a 

digitális írástudás oktatásának alapjait, és annyi 

egyéb technikai eszköz, ami lehetővé teszi, hogy 

valóban a helyi e-szolgáltatások és kulturális élet 

központjai legyenek. 

 

Ramháb Mária 

A legnagyobb problémát ő a személyi 

állományban látta: a kistelepüléseken még mindig 

nagyon sok a megbízási díjas illetve a 

részmunkaidős kollégák aránya ezért a képzésre 

nagyon nagy hangsúlyt kell fordítani a 

továbbiakban.  

A KSZR első három nagyszerű évét, a folyamatos 

fejlődést tényekkel, adatokkal, 

dokumentumokkal tudjuk alátámasztani. A 

továbblépésnek fontos eleme lesz az interaktív 

digitális könyvtárak létrehozása, a szolgáltatások 

minőségének további emelése, a használóképzés, 

a lakosság digitális írástudásának fejlesztése, a 

differenciált, a települések igényei szerint 

kialakított szolgáltatások, új szolgáltatások 

bevezetése (pl. KönyvtárMozi), az 

együttműködés helyi civil, szakmai 

szervezetekkel, és új használói csoportok 

bevonása, a könyvtárhasználói kör bővítése. A 

tanácskozás további előadói a szakmai munka 

különböző szegmenseiről – programszervezés, 

gazdasági kérdések, képzések, adatbázis-építés – 

tartottak előadásokat. 

A második napon három kistelepülés látott 

minket vendégül: Tibolddaróc, Bogács és 

Cserépfalu. A három falu könyvtára a KSZR és az 

NKA segítségével újulhatott meg az elmúlt 

időszakban. Szívélyes vendéglátásban volt 

részünk: mindenhol a polgármesterek fogadtak, 

bemutatták településüket, majd sajtot, bort, 

süteményeket, és pálinkát is kóstolhattak az arra 

vállalkozók.   

3 év – 10 műhelynap. Sok tapasztalatot 

szereztünk, sok jó ötletet kaptunk, és 

bemutathattuk ez időszak alatt, hogy mi mit 

értünk el, mi hogyan csináljuk. Örömmel tölt el, 

hogy tőlünk is tanultak más megye „káeszeresei”. 

 

A csoportkép a könyvtárlátogatások idején készült.  

A kép forrása: http://mediatar.rfmlib.hu/ 

http://mediatar.rfmlib.hu/


 

Ilyen beszélgetések hiányoznak … 
Lőrincz L. László Szomoron 

Dudaskó Zoltánné 

Mikor lesz? Mikor jön? Hangzott a kérdés tavasz 

óta, mikor is kiderült, hogy Lőrincz L. László lesz 

a vendégünk az őszi író-olvasó találkozón. 

November 18-án a Közösségi Házban végre 

találkozhattunk vele. Az író úr bemutatkozás után 

mesélni kezdett, és mi nem akartuk, hogy abba 

hagyja. Gyerekkori olvasmányai közül Karl May 

fordította érdeklődését a kelet és a keleti kultúra 

felé. Az álmai megvalósulásához vezető út 

viszont kacskaringósan indult. 

Nem gondoltuk, hogy „töpörtyűs pogácsából” 

érettségizett a Kaposvári Cukor- és Édesipari 

Technikumban. Azt sem hittük volna, hogy a

szolnoki cukorgyárban végzett hat hetes szakmai 

nyári gyakorlat 15 év múlva Mongóliában fejti ki 

áldásos hatását. Derülve hallgattuk az ELTE 

nyelvi tanszékei közti bolyongásainak történetét. 

Majd az MTA berkein belül végzett tudományos 

munkájába is betekintést nyertünk.  

Az életben semmi sem hiábavaló − szűrhettük le 

a tanulságot az előadás végére. Rajongói − miután 

kérdéseiket feltették − dedikáltatták vele kedvenc 

könyveiket.  

Végül fotózkodtunk a művész úrral, akiben egy 

nagyszerű előadót, és egy nagyon kedves, 

közvetlen embert ismerhettünk meg. Örülünk, 

hogy megjelent legújabb könyve. Köszönjük, 

hogy eljött hozzánk! És köszönjük a József Attila 

Megyei Könyvtárnak is, hogy ilyen színvonalas 

programmal színesítették hétköznapjainkat. 

Az esemény résztvevői. Fotó: Brunáczki Teréz 


