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Könyvtárak a digitális
világban

avagy
pillanatképek Borsodról

Az „Összefogás a könyvtárakért, összefogás
az olvasókért” szlogennel meghirdetett országos
könyvtári napok programfüzetében Borsod me-
gye utolsó rendezvényeként – de nem utolsósor-
ban – invitálta a borsodi könyvtárosokat egy
kerekasztal-beszélgetésre a mezõkövesdi Városi
Könyvtár vezetõje, Csirmazné Cservenyák Ilona,
aki egyben az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség Városi Könyvtári Tagozatának vezetõje is.

Mintegy tucatnyi könyvtáros fogadta el meg-
hívását a megyébõl, hogy együtt gondolkodjanak
a borsodi könyvtárak, könyvtárosok múltjáról,
jelenérõl, jövõjérõl.

A korai kezdés gazdag programra nyújtott le-
hetõséget, a könyvtár vezetõje a délelõtti kötetlen
eszmecsere után – felkészült idegenvezetõként –
minél többet szeretett volna megmutatni Mezõkö-
vesd értékeibõl, hagyományaiból, a könyvtár
kapcsolatrendszerébõl.

A  II.  Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár ve-
zetõje, Venyigéné Makrányi Margit számba vette
az elmúlt tizenöt év eredményeit, a jelenleg zajló
feladatokat, s rávilágított hiányosságaikra, melyek
között leginkább a könyvtárosok nyelvtudását
érintette.

Miközben országos jelentõségû fejlesztések
zajlottak le (ODR, MOKKA, EBSCO, digitali-
zált tartalmak elérhetõsége stb.) a helyzet mégis
ellentmondásos, hiszen a lakosság jelentõs része
nem jut megfelelõ információhoz, mivel aprófal-
vas térségben él, távol a kulturális központoktól.
A szakma felismerte ezt, s 2004 elejére kidolgoz-
ta a KSZR, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer koncepcióját, mely a minõségi könyvtári el-
látást tûzte ki célul.

Borsod megye 738 143 lakosa 357 települé-
sen él. Elvileg 237 településen mûködik könyv-
tár, ebbõl 154 szerepel a nyilvános könyvtári jegy-
zékben, de közülük jó néhány már az 1980-as
évek elejétõl nem gyarapítja állományát, s olyan
is van, ahol a könyvtári szolgáltatás könyvtáros
hiányában szünetel. A legrosszabb a helyzet az
abaúji és a szikszói kistérségben. Abaúj 24 tele-
pülése közül 16 egyáltalán nem rendelkezik

könyvtárral, a szikszói kistérségben 23 település
közül 17 ellátatlan.

A megyei könyvtár vezetõje és kollégái vé-
giglátogatták a kistérségi társulásokat, s ennek
eredményeképpen 15 kistérségbõl 5 helyen létre-
jött a többcélú kistérségi társulás, s a könyvtári
feladat bekerült a közösen ellátandó feladatok közé
(Encs, Edelény, Sárospatak, Szerencs, Ózd).

A Közkincs program lehetõségeit kihasználva
a megyei könyvtár munkacsoportja 26 település-
nek segített megírni a pályázatot közösségi szin-
tér kialakítására, mely a könyvtári szolgáltatások
fogadására is alkalmas lesz, s ebbõl 24 nyert, csak
kettõt utasítottak el. Az állomány bõvítésére újabb
pályázatot lehet beadni – a megyei könyvtár
munkatársai továbbra is ösztönzik a kistérsége-
ket. Ebben nagy segítségükre van, hogy 2004-
ben 14 településsel kötöttek együttmûködési szer-
zõdést.

Többféle szolgáltatási forma él egymás mel-
lett, hisz kistérségenként más-más az együttmû-
ködés tartalma. Szerephez jutnak a jól mûködõ
városi könyvtárak is, ha vállalják a területi ellá-
tást.

Mindez ékes bizonyítéka annak, hogy ha egy
vezetõ rendszerben gondolkodik, megfelelõ stra-
tégiát dolgoz ki és azt következetesen, lépésrõl
lépésre követi, emellett projekteket valósít meg,
akkor az a települések fejlõdésénél hosszú távon
eredményhez vezet.

S mivel kettõs jubileumot ünnepel az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ), megalaku-
lásának 15 éves és a már említett összefogás ren-
dezvénysorozatnak 10 éves évfordulóját, Bánfal-

vi Lászlóné, az IKSZ Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei tagozatának vezetõje segítségével egy kis
múltidézésre is sor került.

Mi is kezdõdött 15 éve? 15 éve 1990-et ír-
tunk, sorsfordító év volt az egész társadalomban.
A rendszerváltozás utáni elsõ szabad választás,
hatalmas társadalmi-gazdasági változások kora.
Egy ideig egymás mellett élõ régi és új világ, s
egyre inkább az új, másfajta világra nyíló abla-
kok.

A megváltozott világ új kihívásokat hozott.
Kereste a helyét mindenki és minden, az embe-
rek éppúgy, mint az ágazatok, a szakmák. Benne
volt ebben a túlélés ösztöne, akárcsak saját sor-
sunk formálásának természetes igénye. Egymás
után alakultak különféle szakmai szervezetek az-
zal a céllal, hogy a megváltozott körülmények
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közepette saját érdekeiket képviseljék, érvénye-
sítsék szakmai törekvéseiket.

Így tettek a könyvtárosok is akkor, amikor
1990-ben létrehozták a Könyvtári és Informatikai
Kamarát, a könyvtárak és informatikai intézmé-
nyek szakmai képviseleti, érdekegyeztetõ szerve-
zetét.

Az egész országot átfogó szervezetben vég-
zett munkánkon keresztül mi is részt vehettünk a
könyvtárakat érintõ jogszabálytervezetek vélemé-
nyezésében, szakmai állásfoglalások megfogalma-
zásában, és bekapcsolódhattunk a továbbképzé-
sekbe is – mondta el Bánfalvi Lászlóné. Hozzá-
tette még, hogy az IKSZ tagozatai szaporodtak
az évek során, de volt olyan is, amelyik meg-
szûnt, a községi könyvtári tagozat. Ez nem biz-
tos, hogy elõnyös a mai helyzetben, amikor elõ-
térbe került a kistelepülési könyvtári ellátás.

A határon túli kapcsolatok ápolása, az együtt-
mûködési formák életben tartása, gazdagítása ki-
emelt feladat mind a szövetség, mind tagkönyv-
tárai számára. Ezen a területen már kilenc éve
nagy hagyományokkal és tapasztalatokkal rendel-
kezik Borsod megyében a sárospataki Zrínyi Ilo-
na Város Könyvtár. A kialakított együttmûködést,

mely a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egye-
sületével a leghatékonyabb, Halász Magdolna, a
könyvtár igazgatónõje ismertette meg a jelenlé-
võkkel. 2005-ben például három szlovák kistele-
pülés könyvtárosait is meghívták húszórás számí-
tógépes tanfolyamukra.

Ezen a rendezvényen is látható volt, hogy a
könyvtárosok gondolatait elsõsorban a települési
könyvtári ellátás foglalkoztatja. Több javaslat, ötlet
született a problémák megoldására, az együttmû-
ködésre.

Megfogalmazódott, hogy a Könyvtári Levele-
zõ/lap szakmánk érettségét jelzi, fenntartása épp
a pozitív példák, minták átadása, megismertetése
végett rendkívül fontos.

Javaslat született egy fórum vagy fórumok
tartására községekben, amelyeken a szövetség
elnöksége megismertetné az érintett községi
könyvtárakkal az IKSZ érdekérvényesítõ tevé-
kenységét.

A tartalmas együttlét – a házigazda gondossá-
gának köszönhetõen – olyan jól sikerült, hogy a
következõ összejövetel helyszínét is kijelölték, leg-
közelebb Ózdon találkoznak a borsodi IKSZ-esek.

-mi-


