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A könyvtárak
és a

területfejlesztés�
vidékfejlesztés

kapcsolatrendszere

Szakmai továbbképzés a
Móricz Zsigmond Megyei

és Városi Könyvtárban
2002. január 9�10.

A könyvtárak és a terület- és
vidékfejlesztés viszonyát, kap-
csolatát firtató témát azért tûz-
tük napirendre, mert � valljuk
be � szakmánk a maga klasszi-
kus, bár egyre szélesebb körû
szolgáltatásaival többé-kevésbé
még mindig burokban mûködik.
Holott a könyvtár az egyik leg-
demokratikusabb intézmény/in-
tézményrendszer � s az volt az
elmúlt évtizedekben is.

Tudjuk és érezzük, hogy a
könyvtári munka minden terü-
letén szembe kell néznünk
azokkal a kihívásokkal, melye-
ket a társadalmi-politikai-gazda-
sági változások folyamatai, a
piaci szemlélet terjedése, az
intézményrendszer átstrukturá-
lódása indítottak el.

Ez a könyvtári szolgáltatások
rendszerében is kedvezõ folya-
matot indukált, s mindezek a
nagyarányú telematikai fejlesz-
téseknek, a célirányos állami tá-
mogatásoknak, a jogszabályi
háttérnek és nem utolsó sorban
a szemléletváltozásnak köszön-
hetõk.

A kétnapos program folyta-
tása kívánt lenni annak az in-
tézményünk által három�négy
évvel ezelõtt elindított folya-
matnak, melyben a könyvtárak
lehetõségeirõl, a vidékfejlesztés
ügyérõl gondolkodtunk együtt
kollégáimmal és a téma avatott
szakembereivel.

1999 õszén a könyvtári na-
pok keretében egy konferenci-
án vitattuk meg a témát. Keres-
tük azokat a kapcsolódási,
együttmûködési lehetõségeket,
melyek szándékainkat erõsítik:

� a gyûjteményszervezés
� témafigyelõ szolgáltatá-

sok (a Megyei Fejlesztési Ügy-
nökségnek)

� továbbképzések
� cikkek írása
� pályázatok, tervek készí-

tése
� tanulmányutak
� részvétel az angol Nem-

zetközi Fejlesztésügyi Minisz-
térium megyénkben szervezett
területfejlesztési projektjében

Ezek azok a tevékenységi
területek, melyekkel célirányo-
san azt a gondolatot kívánjuk
erõsíteni, hogy a könyvtárak (is)
lehetnek a terület- és vidékfej-
lesztés prioritásai között szerep-
lõ információs infrastruktúra
alapintézményei. S ez csapat-
munkát igényel.

Ezt támasztják alá a témánk
szempontjából alapvetõ jogsza-
bályok is:

� A területfejlesztésrõl és a
területrendezésrõl 1996-ban el-
fogadott XXVI. törvény, mely
a kulturális terület fejlõdését az

átfogó országos és térségi terü-
letfejlesztési politika részévé
teszi, tekintettel az Európai
Unió regionális politikájához,
intézményrendszeréhez való
csatlakozás követelményeire. A
törvényben szerepel a fõváros
és a vidék között a gazdasági,
kulturális feltételekben megnyil-
vánuló jelentõs különbségek
mérséklése, különös tekintettel
az elmaradott térségek felzár-
kóztatására.

� E szellemiségben született
az 1997-es CXL., röviden kul-
turális törvény, mely alapelv-
ként a társadalom és a demok-
ratikus jogállam alapintézmé-
nyeként definiálja a könyvtára-
kat. Ennek értelmében a tele-
pülés meghatározó elemeként
mûködõ, az oktatást, kultúrát, a
gazdasági életet támogató infor-
mációs központ a könyvtár.

� Harmadikként, de nem
utolsó sorban az Európa Tanács
1996. évi, a könyvtárakról szó-
ló határozata, mely szerint;
��Európa minden országában
meg kell valósítani az informá-
ciós társadalmat� és ebben�
a könyvtáraknak aktív szerepük
van��

E sorok írója � egyben a
továbbképzés szervezõje � a
fenti gondolatokat megfogal-
mazva vezette fel a két nap
programját. Az egybegyûlteket
(elõadók, hallgatók) nem csu-
pán a szakmai érdeklõdés mo-
tiválta, de a tenni akarás is. A
Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Könyvtári Kollégiuma ál-
tal támogatott szakmai napunk-
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nak az volt a célja, hogy a meg-
szerzett elméleti tudással és
széleskörû gyakorlati ismeretek-
kel rendelkezõ könyvtárosok
bepillantást nyerjenek a terület-
fejlesztés szakmai alapismere-
teibe, azt alkalmazni tudják a
könyvtári és információs fej-
lesztésekben, a szolgáltatások-
ban, s szûkebb környezetükben,
településükön közvetve segítsék
a gazdaságfejlesztést.

A meghívott elõadók a téma
avatott szakemberei voltak, akik
rendkívül széleskörû szakmai
ismeretekkel, tágabb horizont-
ba ágyazva vázolták fel a terü-
let- és vidékfejlesztés kapcso-
latrendszerét, a humán infra-
struktúra s a könyvtárak szerep-
körét. A sokak számára újszerû
téma, a szembesülés a minõsé-
gi elvárásokkal, a lehangoló
tényekkel, a térségi/régiós ada-
tokkal, párbeszédet indított a
kollégák között, melyet az elõ-
adások dinamizmusa, közvet-
lensége, az adaptálható ötletek
sora csak segített. Ez a beszá-
moló csupán ízelítõt adhat az
ott elhangzottakból, a szakem-
berek elõadásai pedig ösztön-
zést a kérdéskör további tanul-
mányozásához.

A területfejlesztés
intézményrendszere,

törvényi háttere

Ezzel a címmel Nagy Lász-
ló, a Megyei Területfejlesztési
Tanács Megyei Fejlesztési Ügy-
nökség igazgatóhelyettese adott
áttekintést. Elöljáróban elmond-
ta, hogy örömmel vállalta és
fontosnak tartja a könyvtár ál-
tal napirendre tûzött témát. Mint
mondta, nem kell mindenkinek
területfejlesztési szakembernek
lennie, nem is lehet, de az kell
és bizonyos foglalkozásoknál �

a könyvtárosok számára külö-
nösen � indokolt, hogy olykor
a menedzseri feladatokkal pár-
huzamosan e fogalmakat is is-
merjék. Elõadásában felvázolta
a magyar területfejlesztés elõz-
ményeit az 1985-ös országgyû-
lési határozattól az 1996-ban
megjelent területfejlesztési tör-
vényig, s ismertette az ezekhez
rendelt intézményrendszert és
annak feladatait. A volt keleti
blokkban a magyarországi volt
az elsõ törvényi szintû szabá-
lyozás, mely rendkívül jó indít-
tatással bírt. A különbözõ terü-
letek � mint területfejlesztés,
vidékfejlesztés, környezetgaz-
dálkodás stb. � egységes keze-
lése pozitív fejlõdési folyama-
tot indított el. Új intézménye-
ket, fogalmakat vezettek be,
megjelentek az országos, majd
a megyei területfejlesztési taná-
csok, a kistérségi fejlesztési tár-
sulások, statisztikai térségek/
egységek. Ezek az európai uni-
ós elvárásoknak megfelelõen
alulról építkeznek. Szólt az EU
fogalomrendszerében kulcsfon-
tosságú decentralizációról, mely
egy új típusú gondolkodást je-
lent, s melynek következménye-
ként a települések, térségek
anyagi támogatáshoz juthatnak
valamely feladat megoldására.
Hasonlóképpen fontos az 1994-
ben indult PHARE, mely egy
új szemlélet kialakítását, a pá-
lyáztatás intézményrendszeré-
nek megismerését, az ez iránti
fogékonyságot segítette. Emlí-
tést tett néhány, az EU-ban
gyakran használt fogalomról,
melynek a hazai viszonyok kö-
zötti érvényesítése szükségsze-
rû, mint például a szubszi-
diaritás, az adott térség felada-
taiban legideálisabbnak vélt
szint, az erõforrás-koncentráció
elve, a partnerség elve. Szá-

munkra fontos mozzanatként
emelte ki, hogy a 2000-ben
módosított területfejlesztési tör-
vényben (1996. évi XXVI. tv.)
megjelent a vidékfejlesztés mint
fogalom, a kistérségek, valamint
megjelentek a regionális fejlesz-
tési programok, a SAPARD.

Az elõadó hangsúlyozta,
hogy a vidékfejlesztés (rural
development) nem azonos a
területfejlesztéssel és az ag-
rárium fejlesztésével, nem iga-
zán tisztázódtak még a fogal-
mak, sokszor keverednek. Fi-
gyelmünkbe ajánlotta a regi-
onális szinten felállított SA-
PARD irodák tevékenységének
megismerését. (Az Észak-alföl-
di Regionális Iroda központja
Nyíregyházán van.)

Milyen lesz a jövõ? � tette
fel a kérdést összegzésként. �
Csak olyan intézményhálózattal
lehet Magyarország az EU tag-
ja, mely segíti a különbözõ fej-
lesztések egymásra épülését, a
partnerség nyújtotta lehetõségek
minél szélesebb körû kiaknázá-
sát és illeszkedését a vidékfej-
lesztési stratégiákhoz.

A hazai könyvtárügy
az integrálódó európai

könyvtárügyben

Dr. Skaliczki Judit, a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma könyvtári osztályának
vezetõje szakmai, ágazati meg-
közelítésben szólt a könyvtárak-
nak a szûkebb társadalmi kör-
nyezetük stratégiai fejlesztésé-
ben vállalt szerepérõl.

Stratégiai tervezés, hazai
könyvtári rendszer

Elõadásának elsõ részében
arról beszélt, hogy az említett
szerepvállaláshoz a könyvtárak-
nak is rendelkezniük kell stra-
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tégiai tervvel, mely megfogal-
mazza az adott könyvtár átfogó
célját (misszióját), s ehhez iga-
zítva a megvalósítandó célokat
és a kulcsfontosságú területe-
ket. Kiemelte a stratégiai terve-
zés fõbb jellemzõit, a folyama-
tosságot, a cselekvés- és jövõ-
orientáltságot, a közös célkitû-
zésen alapuló csoportmunkát, a
rendszerszemléletet. Részlete-
sen beszélt ezek elemeirõl, a
tervezési folyamat kialakításá-
ról, a makro- és mikrokörnye-
zet tanulmányozásáról. Ez utób-
biban � mondta � mi, könyvtá-
rosok nagyon-nagyon gyengék
vagyunk. Elemzések, vizsgála-
tok értékelése nélkül nem kap-
hatunk reális képet a könyvtár
tevékenységérõl, szolgáltatásá-
ról, a környezettel való kapcso-
latáról stb.

Azt a bizonyos jövõképet, a
célokat, a fejlesztendõ, priori-
tásra szánt területeket csak
konkrét cselekvési tervekkel,
felelõsök és idõpontok megha-
tározásával, a változásokhoz
történõ folyamatos alkalmazko-
dással vagyunk képesek elérni.
A nyitottság, a kapcsolatterem-
tõ készség, a szakmai és a kü-
lönbözõ szakterületek közötti
párbeszéd, a fórumok, tovább-
képzések mind a stratégiai ter-
vezés részét képezik. Ennek
haszna az intézmény egész te-
vékenységrendszerében és a
munkatársak közérzetében is
megnyilvánul.

A stratégiai terv elemeinek
ismertetésekor kiemelte a
PGTT analízist, a politikai,
gazdasági, társadalmi, techno-
lógiai tényezõk elemzésének
jelentõségét.

Óriásiak azok a lehetõségek,
melyek a könyvtárak számára
adottak, de félõ, hogy a társa-
dalmat érintõ lényeges folyama-

tokból ki fog maradni sok
könyvtár. Európai trend, hogy
információs társadalomban
élünk. A könyvtárak szerepe
éppen ezért felértékelõdött vagy
felértékelõdhet, nagy a könyv-
tárakon számon kérhetõ felelõs-
ség. Amelyik könyvtár ezt nem
érzi, az nem lesz.

Hatalmas ma a könyvtárak
közötti különbség, s félõ, hogy
mindinkább nõni fog. S ha ér-
téktelen lesz a könyvtár, nem
kap támogatást.

Az európai integráció infor-
mációs bázisai a könyvtárak

A közös cél az információs
társadalom és a tudás alapú tár-
sadalom megteremtésének segí-
tése � folytatta elõadását immár
egy másik aspektust vizsgálva
Skaliczki Judit. Ennek kulcssza-
vai: egységesedés � különbözõ-
ség � együttmûködés � demok-
rácia. A könyvtár új szerepkö-
rében információs bázissá vá-
lik, biztosítja a társadalom tag-
jai számára a tudásanyagot, a
szabad hozzáférést, és az infor-
mációs központ mellett innová-
ciós központ is lesz.

A hálózati együttmûködés
valódi esélyegyenlõséget te-
remthet, az oktatást, átképzést,
továbbképzést segítõ alapintéz-
ménnyé válik. E változás hatá-
saként megtörténik a könyvtár
újabb szerepváltása, mely alap-
vetõen megváltoztatja társadal-
mi helyzetét.

E helyzetben a könyvtáros is
új szerepet kap: információs
menedzser, tudás menedzser és
kommunikációs menedzser
lesz. Akkor válik a XXI. száza-
di könyvtár a társadalmi és gaz-
dasági változásokat elõsegítõ és
azokat katalizáló intézménnyé.
Rajtunk is múlik, hogy ez így
legyen.

Az EU-csatlakozás elõtt
rendelkezésre álló

alapok

Az elhangzott elõadások tar-
talmi, lényegi mondanivalóját
csak erõsítette Szilágyi György,
a Megyei Fejlesztési Ügynök-
ség vezetõ menedzsere. A csat-
lakozás elõtt rendelkezésre álló
alapokról adott átfogó tájékoz-
tatójában bepillantást kaphat-
tunk a különféle céltámogatá-
sok rendszerébe.

A könyvtáraknak tudniuk
kell azokról a folyamatokról,
melyek a gazdasági, társadalmi,
kulturális fejlõdést befolyásol-
ják. Az ország vidéki területei-
nek fejlesztését, az ott élõk
munka- és életfeltételeinek ja-
vítását sokféle szaktudás, tevé-
kenység és forrás igyekszik
szolgálni.

Az Európai Unióhoz való
csatlakozás útján számos törek-
vés irányul a strukturális alapok
fogadására való felkészülésre. E
továbbképzés e lehetõségekrõl,
forrásokról is adott tájékoztatást.

A fogadókészséghez, az új
ismeretek, fogalmak feldolgozá-
sához szemléletváltozás, nyi-
tottság szükséges, s bizonyos
alapelvek és célok tisztázása.

Ilyenek:
� a fenntartható fejlõdés,
� a partnerség,
� a programozás
� és a forráskoordináció,

hogy csak néhányat említsünk
a legfontosabbak közül. Ezen
elvek érvényesülése erõsíti a
társadalmi és a gazdasági haté-
konyságot egyaránt.

Meg kell tanulniuk a könyv-
tárosoknak is, hogy egyes szak-
mai célok megvalósításakor a
projektfinanszírozás helyett a
programfinanszírozás elvét
kövessék.
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A továbbiakban ismertette az
EU-csatlakozás elõtt rendelke-
zésre álló strukturális alapokat:

� Európai Regionális Fej-
lesztési Alap

� Strukturális Alapok
� Kohéziós Alap
� Európai Szociális Alap

A felhasználás célterületei:
� a súlyosan elmaradott ré-

giók;
� a hanyatló ipari területek;
� a munkaerõpiacon hátrá-

nyos helyzetû rétegek;
� ipari szerkezet átalakítása;
� a vidéki régiók segítése;
� mezõgazdasági szerkezet

átalakítása;
� hátrányos helyzetû tér-

ségek;
� a ritkán lakott északi te-

rületek támogatása.
Az elõcsatlakozási alapok

megoszlását tekintve a PHARE
50%-át, az ISPA 33%-át, a
SAPARD 17%-át adja a támo-
gatásoknak.

A PHARE két fõ célterülete
a helyi gazdaságfejlesztés és az
emberi erõforrás fejlesztése. Ez
utóbbit a könyvtárszakmai fej-
lesztési lehetõségek szempont-
jából is figyelmünkbe ajánlotta
az elõadó. Az unió által meg-
határozott fejlesztési irányok �
mint az egyenlõ esélyek bizto-
sítása, a tudás alapú társadalom
� a mi törekvéseinkbe illenek,
érdemes figyelni a pályázati
lehetõségeket.

A SAPARD a mezõgazdaság
és vidékfejlesztés érdekében
felhasználható közösségi támo-
gatási eszközrendszer a csatla-
kozási folyamatban. Prioritásai
közül a könyvtári területre is
érvényesíthetõ vidékfejlesztési
célkitûzés kínál számunkra le-
hetõséget, mint

� a humán infrastruktúra
fejlesztése,

� az innovációs tevékeny-
ségek,

� az információs társadalom
kialakításának segítése,

� közösségépítés, -fejlesztés.
Az ISPA a környezetvédel-

mi beruházások és intézkedések
elõsegítését támogató elõcsatla-
kozási alap.

Szilágyi György másnap egy
interaktív tréningen a projekt-
menedzselés fõbb tényezõivel
ismertette meg a kollégákat,
ráirányítva a figyelmet a pályá-
zatkészítési, forrásszerzési irá-
nyok, praktikák, együttmûködé-
sek/partnerségek magyar gya-
korlatára, illetve az európai
uniós elvek érvényesítésére.

Kistérségi
differenciálódás

és a kistérségek szerepe
Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyében

A továbbképzés másnapján
Tisza András vezetõ menedzser
(szintén a Megyei Fejlesztési
Ügynökségtõl) volt a meghívott
vendégünk. A kistérségi társu-
lásokról, az egész megye gaz-
dasági, gazdaságfejlesztési hely-
zetérõl beszélt. Dinamikus, a
hallgatóságot ugyancsak magá-
val ragadó elõadói stílusa, mon-
danivalójának töménysége szin-
te elfeledtette velünk, hogy már
egy órával �túllépte� az elõadá-
sára szánt idõt. A sokszor saj-
nos lehangoló statisztikai ada-
tokkal, tényekkel alátámasztott
mondanivalója � a különbözõ
fejlesztési programokban lévõ
lehetõségeket tekintve � még-
iscsak pozitív, bizakodó végki-
csengésû volt.

A legkeletibb �Nyugat�-ként
emlegetett megyérõl elõször
társadalmi, gazdasági összefüg-
gésben adott átfogó tájékozta-

tást. Szabolcs-Szatmár-Bereg a
népesség szempontjából a har-
madik megye, a lakosság egy-
ötöde Nyíregyházán él. Az
arány ugyanaz, mint az ország
és Budapest között. Területét
tekintve a hatodik helyen van.
A 228 településbõl a húsz vá-
ros � bár igen eltérõek � nem
tekinthetõ soknak. A három
országgal határos megye vi-
szonylag kevés határállomással
rendelkezik, melyet jó lenne
hathatósabban kihasználni a
nemzetközi gazdasági kapcso-
latok fejlesztésében. A rend-
szerváltás idején 45 százalékos
munkanélküliség mára 13,8 szá-
zalék, melyet országos szinten
sajnos még mindig a legmaga-
sabbak között tartanak számon.

Minden bizonnyal ez a sú-
lyos gazdasági helyzet motivál-
ta a területfejlesztéssel foglal-
kozó szakembereket, hogy
1996�97-ben ebben a megyében
dolgozzák ki a rendszerváltás
után elsõként a megyei terület-
fejlesztési koncepciót és prog-
ramot. Számunkra biztató lehe-
tõségként az érintett szerveze-
tek között megnevezve a könyv-
tárakat is.

A megyében nagyon tudatos
kistérségi megerõsítés folyik. A
tizenhét kistérségi társulás (is-
mertetését ld. a Könyvtári Kis
Híradó 2000/3. számában) tag-
jainak � önkormányzatok, vál-
lalkozók, nonprofit, civil szer-
vezetek � együttmûködése a
partnerségen alapul. Az ily
módon megvalósuló kapcsolat-
rendszer ad lehetõséget és esélyt
a különbözõ európai uniós for-
rások, fejlesztési támogatások
elnyerésére. E kapcsolatrend-
szerben, a nonprofit szférában
kell/kellene a kultúrának, a
könyvtáraknak erõteljesebben
keresniük a helyüket, egy-egy
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nagyobb kistérségi fejlesztési
projekt kisebb elemeiként ve-
hetnének részt benne. De azt is
látni kell, hogy az esélyegyen-
lõségre, kiegyenlítésre törekvõ
támogatási rendszerek a kistér-
ségek gazdaságfejlesztési, kör-
nyezetvédelmi stb. beruházása-
ira adnak esélyt, ám sajnos a
közmûvelõdési terület igen hát-
rányos helyzetben van e támo-
gatási rendszerek igénybevéte-
lét illetõen.

A millenniumi támogatások
biztosítottak forrásokat a kultu-
rális szféra számára is (a me-
gyében pl. a könyvtáraknak,
múzeumnak, levéltárnak), mára
azonban sajnos az ilyen volu-
menû kultúratámogatási forrás
csökken. Nagyobb mérvû,
komplex felzárkóztatási támo-
gatásokra lenne szükség a tér-
ségek számára. Tisza András
kiemelte a civil szervezetek
szerepét. Ezek azok a szerve-
zetek, melyek �sok pénzt hoz-
hatnak a térségbe�, amely jelen-
tõs támogatásra számíthat/na/ az
Európai Uniótól.

A kép, melyet az elõadó fel-
rajzolt, vegyes. Tények, nehéz-
ségek, realitások és esélyek.
Mindegyikkel számolnunk kell.

Az elhangzott elõadások
mindegyikébõl �kiéreztük�,
hogy melyek azok a fejlesztési
prioritások, területek, melyek-
hez a könyvtárak a maguk sa-
játos eszközrendszerével csatla-
kozni tudnak.
Ezek:

� a kommunikációs infrast-
ruktúra,

� az üzleti infrastruktúra
fejlesztése,

� az internet,
� a humán erõforrás fejlesz-

tése,
� az életminõséget befolyá-

soló infrastruktúra fejlesztése,

� magyar vállalkozói bázis
fejlesztése,

� az elmaradott térségek
fejlesztése,

� felkészülés az EU-csatla-
kozásra; régiómarketing, befek-
tetés-ösztönzés.

E területek a közös koncep-
ciókban való gondolkodást sür-
getik. A kulcsszó az együttmû-
ködés, s a sokféle szerepkört
betöltõ � fõleg a nagyobb tele-
püléseken mûködõ � könyvtá-
raknak erre egyre inkább fel kell
készülniük. Partnerekké kell
válnunk, egy-egy nagyobb pro-
jekt meghatározó szereplõivé,
és meg kell felelnünk a minõ-
ségi elvû elvárásoknak.

A továbbképzés résztvevõi �
mintegy negyvenen � Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye városi és
községi könyvtáraiban dolgozó,
felsõfokú szakmai végzettséggel
rendelkezõ, vezetõ könyvtáro-
sok voltak. Az elõadás segéd-
anyagait a résztvevõk a helyszí-
nen megkapták, s minden bi-
zonnyal jól hasznosíthatják
majd õket az ismeretek �elren-
dezéséhez�. S mint ahogy tör-
tént is a program második nap-
jának végén, nem siettek a vo-
nathoz, nem rohantak el a kol-
légák (ami olykor elõfordul),
vélemények, kérdések, megol-
dásra váró problémák, sok
szempontú mérlegelést, döntést
igénylõ kérdések kerültek szó-
ba. Reméljük, folytatása követ-
kezik.

Zselinszky Lászlóné
Móricz Zsigmond Megyei

és Városi Könyvtár

Hírlap-
könyvtár

Amikor id. Szinnyei József fel-
figyelt a hírlapok és folyóiratok
cikkeinek határtalan forrásérté-
kére, mindenekelõtt ezek fenn-
maradását igyekezett biztosíta-
ni. Ennek érdekében, 1880-ban
a Honban, Alapítsunk hírlap-
könyvtárakat címmel felhívás-
sal fordult a magyar néphez,
elsõsorban a könyvtárosokhoz �
könyvtárõrökhöz.
Szorgos, szívós munkával maga
is szervezésbe kezdett, és Tre-
fort Ágost közoktatásügyi mi-
niszter támogatásával és az ál-
tala kiadott rendelet nyomán
1884-ben megalapította a Nem-
zeti Múzeum Hírlapkönyvtárát,
ahová összegyûjtötte az addig
a Nyomtatvány tárban elhelye-
zett, mostohán kezelt dokumen-
tumokat, a hírlapokat. Elsõdle-
ges célja tehát a meglévõ állo-
mány gyarapítása, a magyaror-
szági hírlapanyag gyûjtésének
és megõrzésének megszervezé-
se volt. Olykor személyesen
vagy levélben kereste fel a
nyomdákat, szerkesztõségeket,
kiadóvállalatokat, hogy a hírla-
pok beküldésére, a hiányok pót-
lására buzdítsa õket.

A Hírlapkönyvtár szépen
gyarapodott. Lassan magába
gyûjtötte � az évkönyveket ki-
véve � valamennyi idõszakosan
megjelenõ kiadványunkat, fo-
lyóiratokat, hírlapokat egyaránt.
Szinnyei megfelelõ, többoldalú
feltárásukról is gondoskodott,
elsõsorban õ maga, majd mun-
katársai és követõi folytatták ezt
a munkát.

A Hírlapkönyvtárban a gaz-
dag gyûjtemény mellé lelkes és
szorgos munkatársak szegõdtek
(Kereszty István, Fitos Vilmos,


