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Amit egy kisvárosi
könyvtár tehet…*

Beszámolóm kulcsszava a címben is szereplõ jel-
zõ, a kis. Kis város, kis könyvtár, kis lehetõségek.
A megbecsülésünkrõl most nem beszélnék.

A településünkrõl néhány szót. Polgárdi Fe-
jér megyében, Székesfehérvár és a Balaton kö-
zött körülbelül félúton fekszik. Lakosainak szá-
ma meghaladja a hatezer fõt. Az általános isko-
lába járó gyermekek kb. hatszázan vannak. Szé-
kesfehérvár közelsége, a nagyváros vonzása egy-
értelmûen meghatározza a polgárdi lakosok hely-
zetét mind a munkahelyek, mind az oktatás és a
kultúra szempontjából. Naponta sok százan in-
gáznak a két város között.

Könyvtárunk az alapító okirat tanúsága sze-
rint 1954-ben kezdte meg mûködését, így tavaly
már az ötvenéves évfordulónkat ünnepeltük. Elég
szûkösen vagyunk, a 153 m2-es alapterületen
helyeztük el a tizenhétezer darabos állományun-
kat. Korábban önállóak voltunk, 2004. decem-
ber 1-jétõl pedig közös intézményként mûködünk
a mûvelõdési házzal Városi Könyvtár és Mûve-
lõdési Központ néven.

Más vidéki kiskönyvtárakhoz hasonlóan mi
sem vagyunk könnyû helyzetben. Mivel telepü-
lésünk csak nemrégiben vált várossá, fenntar-
tónk, az önkormányzat, a megváltozott feladat-
körre koncentrál, így más, fontosabbnak ítélt
tennivalók miatt a helyi kultúra, a kulturális in-
tézmények ügye folyamatosan háttérbe szorul.

E változással könyvtárunk – amely, valljuk
be, addig sem tartozott a legjobb infrastruktúrá-
jú nagyközségi könyvtárak közé – újabb kihí-
vással találta szemben magát. Más városok
könyvtáraihoz hasonlítva lemaradásunk szinte
behozhatatlannak tûnt. Ezekben az években a
felzárkózást csak a különbözõ pályázatokon való
részvétel jelenthette. Létfontosságú volt az azo-
kon való sikeres szereplés.

Ma már büszkén mondhatom el, hogy az el-
múlt évek éjszakába nyúló pályázatírásait köve-
tõen rendelkezünk minden olyan eszközzel, amit
a kor színvonala megkövetel. Egy nemrég fel-
újított kicsiny helyiségben van hat korszerûnek
mondható számítógépünk hálózatba kötve, nyom-
tatókkal, nagysebességû, az olvasók számára
ingyenes internettel. Van videónk, komplett
házimozi rendszerünk, és a bútorzatunkat sem
kell ma már szégyellnünk.

Vállalunk fénymásolást, szkennelést, adatmen-
tést számítógépes adathordozókra, faxolást és
akár fényképminõségû nyomtatást. Persze más-
nak mindez természetesnek tûnik, de mi nemré-
giben még egy lerobbant épületben, számítógép
nélkül dolgoztunk. Vezetékes víz és mellékhe-
lyiség is csak két éve van könyvtárunkban. A
technikai fejlesztéseket gyakorlatilag saját forrás
nélkül, kizárólag a pályázatok adta lehetõsége-
ket kihasználva teremtettük meg. Fontos volt a
technikai felzárkózás, hiszen könyvtárunk egé-
szen a tavalyi év végéig kénytelen volt betölteni
néhány mûvelõdési házi funkciót is, mivel az
elmúlt hat évben nem mûködött kultúrház ebben
a hatezer lelket számláló városban.

A számítógépterem átadását követõen az
internet vonzásának következtében ugrásszerûen
megnõtt a hozzánk látogató iskoláskorú gyerme-
kek száma. Sajnos sokuknál sajátos számítógép-
függõség alakult ki. Egyre több idõt töltenek a
monitor elõtt, de érthetetlen módon nem a digi-
talizált szépirodalom olvasásával vannak elfog-
lalva. Éppen ezért nagy örömmel fogadtuk A
nagy könyv program indulását, mely céljául az
olvasás népszerûsítését tûzte ki. A Vörösmarty
Mihály Megyei Könyvtár instrukciói alapján
azonnal hozzáláttunk ahhoz, hogy lehetõségeink
szerint a legnagyobb mértékben bevonjuk a tele-
pülés lakosait ebbe a játékba.

Igyekeztünk a lehetõ legforgalmasabb pontok-
ra plakátokat elhelyezni, a könyvtárba járókat
pedig szóban biztattuk a részvételre. Azokra a
helyekre, ahol többen dolgoznak, valamint a
város más intézményeibe személyesen juttattuk
el a szavazólapokat és buzdítottuk olvasásra és
szavazásra az embereket. Rövid idõ múlva azt

*Az összefogás akció nyitó konferenciáján, 2005. októ-
ber 3-án Szombathelyen elhangzott elõadás szerkesztett
változata.
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tapasztaltuk, hogy felnõtt olvasóink meglepõen
nagy számban kapcsolódtak be a játékba. Szava-
zataikat folyamatosan adták le személyesen vagy
az interneten keresztül. Persze vonzó volt az is,
hogy értékes könyvjutalmak kisorsolását helyez-
tük kilátásba a szavazók között.

A játék elõrehaladtával az olvasók egyre na-
gyobb arányban keresték azokat a könyveket,
melyek szerepeltek benne. Ekkor találkoztunk az
elsõ igazi problémával is: nem rendelkeztünk a
megfelelõ példányszámmal a keresetté vált kö-
tetekbõl. Mivel más települések könyvtáraiban
ugyanezeket a dokumentumokat kölcsönözték a
legtöbben, a már jól bevált könyvtárközi köl-
csönzésrõl szó sem lehetett. Titkon reményked-
tünk abban, hogy valamelyik könyvkiadó ráraj-
tolva erre a nagyszerû lehetõségre egy sziszte-
matikusan összeállított, olcsóbb, egyszerûbb ki-
vitelû sorozat formájában elõrukkol ezekkel a
mûvekkel, de nincs tudomásunk arról, hogy tör-
tént volna ilyen. Így hát, más választásunk nem
lévén, igyekeztük olvasóinkat egy kicsit szûkebb
határidõk közé szorítani.

Azt tapasztaltuk, hogy az iskoláskorú gyer-
mekeket érintette meg legkevésbé ez a kezde-
ményezés. Szerettük volna õket is jobban be-
vonni, ezért olyan megoldást kerestünk e mûvek
népszerûsítésére, ahol a gyermekek játékos, kö-
tetlen formában kapcsolódhatnak be. Rövid gon-
dolkodás után úgy döntöttünk, hogy a gyermek-
napon rendezzük meg nagy könyves programun-
kat játékos akadályverseny formájában, amelyet
a százas listában szereplõ ifjúsági regények alap-
ján építettünk fel. E tréfás akadályverseny köré
egyéb színes programokat szervezve egész na-
pos, színvonalas szórakozást szerettünk volna
nyújtani az iskolásoknak.

Magát a vetélkedõt jóval annak idõpontja elõtt
meghirdettük, hogy ha véletlenül van esetleg
valaki, aki nem ismerné e regényeket, az behoz-
hassa lemaradását. A felkészülés heteiben igye-
keztünk minél aprólékosabban elõkészíteni a
programot. Rengeteg segédanyagot kellett besze-
reznünk, illetve készítenünk.

A vetélkedõ napján, május 29-én volt talán a
legmelegebb az idén. Ezért történhetett meg, hogy
a bemelegítésnek szánt reggeli torna csak mér-
sékelt sikert aratott.

A verseny egyes állomásain könyvtárosok,
pedagógusok, segítõkész szülõk és a verseny-
zõknél alig idõsebb, irodalmat szeretõ fiatalok

várták a háromfõs csapatokat. Õk elõször nevet
választottak, majd megkapták menetlevelüket. Az
állomások néhány száz méteren belül voltak,
teljesítésük sorrendje tetszõleges volt. A verseny
folyamán számos akadállyal kellett megbirkóz-
niuk a jelentkezõknek, s tanúságot tenniük arról,
hogy elolvasták a megoldást jelentõ regényeket.

A feladatokról néhány szóban:
A „Kóbor könyvek” állomáson az volt a fel-

adat, hogy a gyermekek párosítsák az egyes
mûvek címeit a könyvborítók illusztrációival.
Összesen tíz párt kellett megtalálniuk.

A „Kakukktojás” állomás volt talán az egyik
legérdekesebb feladat. Elõzõleg készítettünk öt
madárfészket, melyek annyira jól sikerültek, hogy
bármelyik fecskepár megirigyelhette volna. El-
rejtettük õket a közeli park fáira. Ezekben egyen-
ként öt mûanyagtojást helyeztünk el, bennük egy-
egy cédulával. Négy cédula tartalma azonos mûre
utalt, az ötödik volt a kakukktojás. Egy fészek-
ben szerepelt például Bornemissza Gergely,
Baradlay Ödön, Török Bálint, Cecey Éva,
Jumurdzsák és Dobó István.

A „Szerepjáték” állomás a csapatok egy-egy
tagjának színjátszó képességét tette próbára. A
neki feladatul adott mû valamilyen jellemzõ je-
lenetét kellett elmutogatnia úgy, hogy csapattár-
sai kitalálják a regény címét.

Az „Újsághirdetés” állomáson tíz tréfás hir-
detésszöveg alapján kellett megfejteni, hogy azok
mely regényre jellemzõek. Az egyik ez volt: Kato-
nákat felveszünk! Grundunk megvédése a cél.
Árulók kíméljenek! „Homokbomba ”jeligére.

A „Pite-rajz” állomáson a Nógrádi Gábor
PetePite címû könyvébõl felolvasott résszel kap-
csolatban kellett a csapatoknak „mûvészi érté-
kû” rajzot készíteniük. A felismerhetõség felté-
tel volt.

A „Potter” állomás igazi kihívást jelentett a
Harry Potter-rajongóknak. Az itt feladatul ka-
pott keresztrejtvény megfejtése egyáltalán nem
volt könnyû.

Az „Egér-rágta” állomáson híressé vált re-
gényrészleteket kellett kiegészíteni azokkal a
szavakkal, melyeket egy rejtélyes kisegér kirá-
gott. A Micimackóból például így: „Erdei kö-
rökben az a nézet, hogy a medve szereti a mézet,
ez nem csak afféle szerény vélemény, ez tény,
tény, tény.

A „Kincsesláda” állomáson talált tárgyakat
egy-egy regény köré kellett csoportosítaniuk a
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gyermekeknek. Volt itt sok minden, például lufi,
látcsõ, mézes csupor, kard, váralaprajz, még
szamárfarok is.

Végül a „Hang-ár” állomásról néhány szó. Itt
a különbözõ regények filmes változataiból ol-
lóztunk ki egy-egy jellemzõ hangrészletet, mely
alapján a szerzõt és a mû címét kellett kitalálni.

A verseny körülbelül négy óra alatt zajlott le,
huszonnyolc csapat részvételével. A melegre való
tekintettel folyamatosan gondoskodtunk üdítõita-
lokról. A gyermekek és a rendezõk is nagyon él-
vezték a játékot, és egyaránt jól érezték magukat.

Az értékelés ideje alatt különbözõ programo-
kon vehettek részt a gyerekek. Volt sokrésztvevõs
mazsorett-találkozó, ingyenes ugrálóvár, gyermek-
játszó a bébikorúaknak, és a merészebbek megnéz-
hették településünket a magasból a székesfehérvári
tûzoltóság létrás autójának kosarából.

A nagy könyv rendezõi, valamint a megyei
könyvtár jóvoltából annyi ajándéktárgyat és
könyvet tudtunk adni, hogy egyetlen gyermek
sem maradt jutalom nélkül. A napot és a prog-
ramokat élõ népzenével kísért májusfa-döntõ
táncházzal zártuk.

Sikerült tehát több száz gyermeket egy na-
gyon meleg, hétvégi napon közös szórakozásra
bírni. Közülük majdnem kilencvenen önként je-
lentkeztek, hogy A nagy könyv játék szellemé-
ben próbára tegyék irodalmi tudásukat. Képesek
voltunk saját forrás és fenntartói támogatás nél-
kül, a támogatók jóindulatából, a segítõk és
közremûködõk segítõkészségébõl és lelkesedé-
sébõl építkezve egész napos szórakoztató ren-
dezvényt létrehozni. Azóta is folyamatosan kap-
juk a gyerekektõl és a szülõktõl is a biztatást
hasonló programok szervezésére.

Végül engedjenek meg még egy gondolatot,
általában a kiskönyvtárakkal kapcsolatosan.
Ahhoz, hogy ezek a könyvtárak az olvasás nép-
szerûsítésében betöltsék azt a döntõ szerepet,
mely feladatul hárul rájuk, sok más dolog mel-
lett két nagyon fontos feltételnek kell teljesül-
nie. Az egyik, hogy a pályázati lehetõségek to-
vább bõvüljenek, azok segítségével a legrászo-
rultabb intézmények is zárkózhassanak fel. A
másik, hogy a fenntartókat rá kell szorítani, vál-
toztassanak jelenlegi nézetükön, és a helyi kul-
túrát, a közmûvelõdést kezeljék azok fontossá-
gának megfelelõen.

Pál Regina

Polgárdi Városi Könyvtár

Kommunikációs tréning
Jávorkúton

A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz benyúj-
tott sikeres pályázat segítségével kommunikáci-
ós tanfolyamot szervezett Jávorkúton 2005. áp-
rilis 27. és 29. között a kistelepüléseken dolgozó
könyvtárosok számára.

Az elmúlt idõszakban a megyei könyvtár szak-
emberei minden lehetõséget megragadtak annak
érdekében, hogy a megye egyre több településén
minõségi könyvtári szolgáltatások fogadják az
ott élõket. Ha lehet fokozni ezt a törekvést, ak-
kor napjainkban a könyvtárak, könyvtárosok
szakmai támogatásának, társadalmi elfogadott-
ságának növelése egyre több feladat elé állít
mindannyiunkat.

A kistelepüléseken dolgozó, hivatásukat sze-
retõ és megfelelõ szakmai végzettséggel rendel-
kezõ könyvtárosok nélkül látható eredményt el-
érni nem tudunk. Jól felkészült szakembernek
csak akkor számítunk e területen, ha ismerjük a
külföldi és a hazai szakmai elveket, irányokat.
Ezért a megyei könyvtár számos pályázatot nyúj-
tott be konferenciák, továbbképzések megrende-
zése érdekében.

Köztudott, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
re rendkívül jellemzõ az aprófalvas településszer-
kezet és a városok hiánya. A bekövetkezett társa-
dalmi változások csak növelték a már meglévõ
hátrányokat. Az országos átlagot meghaladó mun-
kanélküliség számos baj forrásaként, mind a mai
napig már-már leküzdhetetlen akadályként áll az
itt élõ emberek elõtt. A migráció elsõsorban az
értelmiségi fiatalokat érinti. A maradni vágyók


