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Október 23-án az 1956-os forradalomra, a köz-
társaság évfordulójára emlékeztünk történelmi
könyvkiállítással, fotókkal, újságokkal. A kiállí-
tást a környezõ általános iskolások látogatták,
tanáraik kihelyezett történelemórát tartottak.

Október 27-én Sárközy Iván grafikusmûvész
Oválisok harmóniája címû kiállítását Hornyánsz-

kyné Kühne Katalin nyitotta meg. Közremûkö-
dött Regõs Zsolt zenetanár, Kurtág György Játé-
kok címû etûdjeit adta elõ.

November 3-án a magyar tudomány napja –
neves tudósok évfordulói alkalmával Bolyai Far-
kas és János, Irinyi János, Jedlik Ányos, Kulin
György, Lakits Ferenc, Diószegi Sámuel köny-
veibõl és folyóiratcikkeibõl rendeztünk kiállítást.
Az általános iskolások szívesen forgatták ezeket
a könyveket, folyóiratokat.

November 30-án a levéltári napok alkalmával
Virtuális séta Miskolc utcáin címmel Dobrossy

István igazgató nyitotta meg a Rózsa György által
rendezett kiállítást. A József Attila Fiókkönyvtár
archív diaanyagából, melyet munkatársunk, Fejér

Ernõ készített, szkennelték be a régi Miskolc ké-
peslapjait a levéltár munkatársai. Az elõadást a Frá-
ter György Katolikus Gimnázium és a Petõfi Álta-
lános Kéttannyelvû Iskola tanulói hallhatták. Ta-
nulságos várostörténeti elõadásában Dobrossy Ist-
ván valóban virtuális sétára hívta a tanulókat. Ez-
után már úgy járhatják be a várost, hogy emléke-
zetükbe idézhetik az elhangzottakat, ráismerhetnek
a régi képeslapok alapján az épületekre, utcákra,
terekre. A kiállítást január 2-án újra megnyitottuk,
hogy a város lakossága is meglátogathassa.

December 15-én karácsonyi koncertet adtak a
Petõfi Általános Kéttannyelvû Iskola és az Erkel
Ferenc Zeneiskola tanulói, tanárai. A gyerekek,
szülõk, nagyszülõk, óvodások tátott szájjal hall-

gatták a zenetörté-
neti elõadást, is-
merkedtek meg a
hangsze rekke l ,
egy-egy zenei mû-
fajjal. A zeneisko-
lások repertoárján
szerepelt menüett,
keringõ, gavott, spi-
rituálé, gitár-, fuvo-
la-, hegedû-, gor-
donka-, trombita-
szóló. Az általános
iskolások mûsorá-

ban fõleg karácsonyi énekek, fuvola- és gitár-
szólók szerepeltek, a tehetséges diákok igazi ka-
rácsonyi hangulatot teremtettek.

Hornyánszkyné Kühne Katalin

fiókkönyvtár vezetõ

Összevonás – Megváltás?

Összevonás. Mármint intézmény-összevonás.
Varázsszó. Futótûzként szaporodnak a könyvtá-
rak és mûvelõdési házak egyesítésével létreho-
zott öszvérintézmények. Manapság a forráshiá-
nyos, megnyirbált költségvetésû – uram bocsá’
– rosszul, átgondolatlanul gazdálkodó önkor-
mányzatok ettõl várják félresikerült gazdálkodá-
suk helyrebillentését. Szeretném tudni, van-e

olyan hely, ahol ez sikerült?

A törvények (önkormányzati, kulturális stb.)
bizony elõírnak kötelezettségeket a települési ön-
kormányzatok számára, de nem vagyok meggyõ-
zõdve arról, hogy a testületet alkotó emberek, a
választott képviselõk mennyire merülnek el ezek
tanulmányozásában, és érzik magukra nézve
kötelezõnek ezek felelõsségteljes megvalósítását.
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Minden hiány forrása a mi településünkön,
Celldömölkön, a „sokba kerülõ” intézményháló-
zat. Drága a fenntartása a bölcsõdének, óvodá-
nak, iskolának, mûvelõdési háznak, könyvtárnak
stb. Nosza, vonjuk össze, szüntessük meg, hárít-
suk a fenntartását a lakosságra, az állampolgári
jogon járó kedvezményeket csorbítsuk meg, leg-
jobb lenne, ha nem lennének (a törvények vagy
az ellátandó lakosság), akkor nem kellene telje-
síteni, nem kerülnének semmibe, s maradna ma-
gában az önkormányzat! De akkor kinek?

Minden szakmai szempont mellõzésével vá-
rosunk is ezt az utat választotta, az óvodák össze-
vonása után a közmûvelõdési intézményhálózat,
azaz a Kresznerics Ferenc Könyvtár és a Keme-
nesaljai Mûvelõdési Központ – fenntartónk ter-
minus technikusával élve – racionalizálása kö-
vetkezett.

Néhány idézet a szakértõi véleményekbõl,
mert azért õket meg kell kérdezni, csak nem
tudom, hogy minek, amikor véleményüket le-
söprik, talán el sem olvassák, vagy ha igen, akkor
nem értenék a tartalmát!

Pallósiné Toldi Márta megyei könyvtárigaz-
gató szakvéleményébõl (2005. március 23.): „Az
igényes szakfeladat ellátás magas fokú kihasz-
náltsággal és forgalmi mutatókkal társul, melyek
változása mutatja a könyvtárhasználati szokások
módosulását is (l. táblázat). Összehasonlításkép-
pen csak egy adat: 2004-ben tíz könyvtárosból
egyre Körmenden 4435, Sárváron 3302 könyv-
tárhasználat jutott. A szakmai munka eredmé-
nyességét a 2001-ben elnyert Év Könyvtára cím
is igazolja.

Az intézményi összevonásra vonatkozó elkép-
zelés adós marad a közös mûködtetéstõl várható
könyvtárszakmai, illetve gazdálkodási elõnyök
bemutatásával. […] Nem hagyható az sem fi-
gyelmen kívül, hogy az 1997. évi CXL. törvény
VI. fejezet 67. §-a szerint városokban elsõdlege-
sen önálló intézményként kell a nyilvános könyv-
tári ellátást biztosítani. […]

Mindezek alapján a Kresznerics Ferenc
Könyvtár összevonását a Kemenesaljai Mûvelõ-
dési Központtal nem javaslom. Az ellátandó né-

pességszám, a könyvtári szolgálat szétsugárzó
szemléletû megvalósulása európai normák sze-
rint is racionálissá teszi a közkönyvtári tevékeny-
ség önálló szervezetben való megvalósulását. Ki-
használtsága pedig indokolja a jelenlegi szolgál-
tatási idõtartam megõrzését.

Tisztelettel indítványozom, hogy a végrehaj-
tás elõtt a városvezetés készíttessen konkrét szá-
mításokon alapuló megvalósíthatósági tanul-
mányt, illetve gondolja át, hogy az intézményi
rekonstrukció jelenlegi terve mennyire illeszke-
dik a tervezett szervezeti változásokból fakadó
elvárásokhoz.”

Horváth György, a Megyei Mûvelõdési és
Ifjúsági Központ igazgatója véleményébõl (2005.
március 24.): „A mûvelõdési központ által ellá-
tandó közmûvelõdési feladatokat önálló intéz-
ményként jobban el tudná látni, hisz feladatai a
könyvtárétól lényegesen eltérõ szakmai felké-
szültséget és hozzáállást kívánnak. Egy olyan
fejlõdõ városnak, mint Celldömölk, jelentõs kis-
térségi közmûvelõdési feladati vannak, melynek
ellátása feltétlen kívánatos lenne, ha térségi sze-
repét erõsíteni akarja a város. A könyvtári fel-
adatellátás egy 25 000 lakosú település és kistér-
sége esetében hasonlóképpen önálló intézményi
kereteket érdemelne.

Az összevonásnak szakmai hozadéka nincs,
de gazdasági elõnyt sem hoz.

A pályázatokra feltehetõen hátrányos helyzet-
be kerülve »többet veszítenek a réven, mint nyer-
nek a vámon«.”

Skaliczki Judit fõosztályvezetõ, Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma (NKÖM) Könyv-
tári Fõosztály (2005. június 8.): „…stratégiai
jelentõségû kérdésnek tartjuk a városi könyvtá-
rak megfelelõ mûködtetésének és önállóságának
biztosítását. Az 1997. évi CXL. tv. 67. § (2)
bekezdése szerint városi könyvtárak esetében
»közös mûködtetésre csak szakmai, illetve je-
lentõs gazdálkodási elõnyök esetén kerülhet sor«.
Különösen érvényes ez egy olyan, szakmailag
folyamatosan magas színvonalon mûködõ, nagy
múltú intézménnyel kapcsolatban, mint a celldö-
mölki Kresznerics Ferenc Könyvtár. […] Isme-
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reteink szerint mindkét intézmény kiválóan tel-
jesít. …az összevonás a szakmai követelmények
szempontjából nem eredményezne elõrelépést
[…] a konkrét könyvtári-szakmai elõnyök nem
derülnek ki…

A beküldött anyagok között semmilyen gaz-
dasági számítást nem találtunk, amely igazolná
az integráció gazdasági elõnyeit.”

Nagyné Varga Melinda fõosztályvezetõ,
NKÖM Közmûvelõdési Fõosztály (2005. június
9.): „Nem látjuk kellõen alátámasztva a Keme-
nesaljai Mûvelõdési Központ megszüntetésének
megjelölt indokát. Az sem érthetõ, miért kell
mind ezt az intézményt, mind a Kresznerics
Ferenc Könyvtárat egyaránt megszüntetni, ami-
kor elegendõ lenne csak az egyik költségvetési
szervet felszámolni és a másikat átszervezni. […]
Összességében: közmûvelõdési szemszögbõl nem
látjuk jogszabályba ütközõnek a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ megszüntetését és a több-
funkciójú, új intézmény megalapítását.”

Ez az utolsó mondat kulcsmondattá vált szó
szerint idézve a város közmûvelõdési szakre-
ferense által készített elõterjesztésben, aki a
véleményeket összefoglalta (2005. június 29.):
„A Közmûvelõdési, Oktatási, Gyámügyi és
Sport Bizottság az elõterjesztést megtárgyalta.
A bizottság nem támogatja a közmûvelõdési
és könyvtári feladatellátást biztosító intézmé-
nyek összevonását, mivel azt szakmai szem-
pontok nem indokolják. Ezt támasztják alá a
közmûvelõdési és a könyvtári szakértõi véle-
mények, illetve a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma illetékes fõosztályai által meg-
küldött vélemények is. Nem bizonyított az sem,
hogy az összevonással a feladatellátás gazda-
ságosabban megoldható.”

Majd pilátusi módon, jó közszolgaként, a
testületi szándéknak megfelelõen, megtette ha-
tározati javaslatát, amely homlokegyenest el-
lenkezett a szakértõi véleményekbõl levont
konklúzióval:

Celldömölk Város Önkormányzata 2005.
szeptember 1-jei hatállyal a fenntartásában mû-
ködõ Kemenesaljai Mûvelõdési Központot és a
Kresznerics Ferenc Könyvtárat megszünteti.

Celldömölk város közmûvelõdési és könyv-
tári feladatainak ellátására 2005. szeptember 1-
jei hatállyal új, közös igazgatású, többcélú intéz-
ményt hoz létre Kemenesaljai Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár néven.

Tulajdonképpen 2004 õszétõl vajúdott a kér-
dés. Kezdetben csak informális csatornákon ér-
tesültünk az elképzelésrõl. Az integrálás szándé-
kát támasztotta alá, hogy a fenntartó egyoldalú-
an, az üzemeltetõ funkciójának, tevékenységé-
nek, véleményének figyelembe vétele nélkül,
gyökeresen megváltoztatta a közmûvelõdési és
könyvtári intézmények épületének azt a rekonst-
rukciós tervét, amellyel 420 millió forint címzett
támogatást nyert. Intézményeink fejlesztési kon-
cepcióját a februári testületi ülés napirendjérõl,
annak ellenére, hogy az elõterjesztés a testület
rendelkezésére állt, a mûvelõdési bizottság feb-
ruár 9-ei ülésén levette, s ugyanekkor hangzott
el, mintegy apropóként, az összevonás ötlete.

Tehát lett volna idõ a szakértõk által több
ízben hiányolt megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére.

Az egy külön cikket érdemelne, hogy a 2005.
július 6-ai döntés után mi történt, azaz mi nem
történt az újonnan létrehozandó intézmény –
lehetõleg minél zökkenõmentesebb – beindítása
érdekében.

Bennem számos kérdést felvet ez az eljárás.
Igaz, hogy a vezetõ dolga a fenntartónál a

szakmai és financiális érdekérvényesítés, de ha
végzett munkája, intézménye eredményes mû-
ködtetése nem elegendõ érv, akkor mivel lehet
érvelni?

A többször idézett 67. § (2) bekezdése alap-
ján „csak szakmai, illetve jelentõs gazdálkodási
elõnyök esetén” támogatná az integrációt az
ágazati miniszter, ha viszont nem támogatja, mint
esetünkben, akkor mi történik?

Ha egy bizonyos tervre elnyer egy önkormány-
zat egy címzett támogatást, akkor a kapott támo-
gatás felhasználásában mekkora szabadsággal
élhet?

Miért kerül ki egy ilyen esetben hátrányosan
a könyvtár, amikor ezerszer bizonyította, hogy
gyorsabban alkalmazkodik a világ változásaihoz,
mint a közmûvelõdési terület?

Mikor fogjuk végre tisztelni a másik ember
tudását, hozzáértését?

Tényleg van olyan ember, vannak olyan ki-
választottak, akiké a bölcsek köve?

Igaz lenne a mondás, hogy akiknek Isten hi-
vatalt adott, észt is adott hozzá?

Tovább nem sorolom. De aki tud segíteni, an-
nak köszönettel fogadom válaszát. Talán lehetne
egy kis csevegést nyitni az „összevonásról”.
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Utóirat:
A város a 2005. évet 180 millió forint mûkö-

dési hiánnyal kezdte. A költségvetési hiány le-
küzdése miatt az intézményektõl összesen 62
millió forintot vontak el a bér- és bérjellegû ki-
adásokból. Celldömölk 2006. évi költségvetési
koncepciójában foglaltak szerint a várható mû-
ködési hiány 317 millió forint, a város hitelállo-
mánya, tõketartozása 723 millió forint.

Csak egy utolsó kérdés: Mire számítsunk
2006-ban?

Bellérné Horváth Cecília

könyvtárvezetõ
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ

és Könyvtár
Kresznerics Ferenc Könyvtára

Két határ menti
könyvtáros szervezet

együttmûködésérõl

Az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete 1998
elején kezdeményezte a kapcsolatfelvételt a hor-
vát könyvtáros egyesület tagszervezetével, a HKE
Szlavóniai és Baranyai Könyvtárosok Egyesüle-
tével, melynek székhelye Eszék (Osijek), tagsá-
gát pedig a Baranya megyével is határos horvát-
országi régió, ezen belül négy megye könyvtá-
rosai adják.

A két szervezet immár nyolc éve tartó együtt-
mûködésének fontos állomása volt az elsõ (1998.
szeptember 23–24.), majd a második (2004.
október 25–26.) pécsi horvát–magyar könyvtári
konferencia, az elõzetes konzultációkat is bele-
értve.

Mindez alkalmat adott a pélmonostori (Beli
Manastir) könyvtárosokkal való kapcsolatok el-
mélyítésére is, akik – erejük és lehetõségeik
szerint – igyekeznek ébren tartani a horvátorszá-
gi magyarok könyvtári ellátásának ügyét. (A
délszláv háború nyomán kialakult népességi hely-
zet, a potenciális olvasók megfogyatkozása ép-
penséggel nem könnyíti meg a dolgukat.) Nem
hagyható említés nélkül, hogy a két könyvtáros
szervezet közti kapcsolatok létrejöttében és fenn-
maradásában jelentõs szerepe volt és van Ferenc

Mária (Marija Ferenc) könyvtárosnak, az eszéki
Városi és Egyetemi Könyvtár munkatársának, aki
mindig kész arra, hogy nyelvtudásával és szak-
mai ismereteivel rendelkezésre álljon.

A kapcsolatok intenzívebbé és intézménye-
sebbé válását jelzi, hogy – megfelelõ elõkészí-
tést követõen – együttmûködési megállapodás
született, melyet 2005. december 16-án írt alá
Emilija Pezer, a Szlavóniai és Baranyai
Könyvtárosok Egyesülete és Boda Miklós, az MKE
Pécsi és Baranyai Szervezete elnöke. Mindez an-
nak az ünnepi eseménynek a keretében történt,
melyet a horvát társszervezet megalakulásának har-
mincadik évfordulója alkalmából rendeztek az eszé-
ki Városi és Egyetemi Könyvtárban, úgyszólván a
teljes tagság (és vendégek) részvételével. Minde-
nekelõtt megnyitották az egyesület harmincéves
tevékenységét dokumentáló kiállítást, majd szemé-
lyes jellegû visszaemlékezések hangzottak el, vé-
gül idõszerû szakmai kérdésekrõl konzultáltak a
résztvevõk. (Ez utóbbi eszmecserébe a pécsi dele-
gáció tagjait is bevonták.)

Az együttmûködési megállapodásban a felek
kötelezettséget vállalnak a folyamatos informá-
ciócserére, terveik egyeztetésére és – kölcsönös
érdeklõdésre számot tartó –  programok közös
szervezésére. Vállalják, hogy saját országukban
folyamatosan figyelemmel kísérik a könyvtáro-
sokat érintõ „jogszabályokat, szakmai normákat
és egyéb elõírásokat, s tapasztalataikat a szakma
érdekeinek jobb képviselete érdekében megoszt-
ják egymással”. Ugyanakkor a maguk területén
mindent megtesznek azért, hogy „a különbözõ –
pályázati és egyéb – lehetõségek kihasználásá-
val biztosítsák a közös célkitûzések megvalósí-
tásának anyagi feltételeit”. A felek – a szorosan
vett szervezeti kompetencián túlmenõen – törek-
szenek arra, hogy „együttmûködésük elõsegítse
a két érintett régió könyvtárainak – határon át-
ívelõ – együttmûködését, valamint a nemzetisé-
gi könyvtári ellátás javítását”.

A megállapodás keretjellegû, ezért nagyon
figyelemre méltó az utolsó „passzus”, miszerint
a felek évente egyszer értékelik a megállapodás-
ban foglaltak és – értelemszerûen – a „menet
közben” elhatározott programok megvalósulását.
Egyébként minden egyes találkozás alkalmat ad az
elõretekintésre is. Jó példa erre, hogy a szóban forgó
megállapodás aláírásának alkalmából jelentette be
Emilija Pezer elnökasszony, hogy a következõ
horvát–magyar konferenciát õk fogják megrendez-
ni Eszéken, ez év októberében. Ennek mottója – a
pécsi „hagyományokhoz” kapcsolódva – ez lesz:
„Együtt a határ két oldalán”.

Boda Miklós


