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Könyvtár a kistérségben
2006. március 30–31-én A városi könyvtárak
kistérségi együttmûködése címmel konferenciát
rendeztek Gyulán, a Mogyoróssy János Városi
Könyvtárban. A nagy érdeklõdést kiváltott
tanáskozáson arra keresték együtt a választ a
megjelentek, hogy melyek lehetnek a kistérségi
társulásokon belül a könyvtári összefogás, együtt-
mûködés, szolgáltatás-szervezés formái, hol mi-
lyen módszer a célravezetõ és megvalósítható,
mit kell tenniük a könyvtárosoknak, hogy felhasz-
nálóiknak némely esetekben ne csak a szép szó-
lamok jussanak, hanem valóban mindenütt a
lehetõ legkorszerûbb szolgáltatásokat kaphassák.

A kétnapos rendezvényen a szervezõk a prob-
lémák megvitatására is hagytak idõt, ezúttal
azonban mégis csak azt a felismerést sikerült
végül megfogalmazni, hogy errõl a témáról so-
kat kell még írni, beszélni, vitatkoz-
ni, mert ahány ház, annyi szokás,
ahányféle kistérségi társulás mûkö-
dik ma Magyarországon, szinte
annyiféle a területükön mûködõ – a
társulási szerzõdésben esetleg nem
is szereplõ  – könyvtárak viszonya.

A Könyvtári Levelezõ/lap ennek
a vitának, tapasztalatcserének szeret-
ne teret biztosítani mostantól. A szer-
kesztõség felkért néhány elõadót,
hogy elhangzott szövegének írásos
változatával segítse a gondolkodást,
ezeket a cikkeket folyamatosan kö-
zöljük. Várjuk ugyanakkor a kollé-
gák hozzászólásait, mert nélkülük
még megközelítõleg sem lehet teljes
a kép.

A központi segítségnyújtás
lehetõségei a kistérségi

együttmûködésben
A felkérés arra szólt, milyen központi segítség-
nyújtás képzelhetõ el a kistérségi könyvtári szol-
gáltatási rendszer hatékony és eredményes mû-

ködésének megszervezésében. A rendezõ gyulai
könyvtár igazgatója, Krasznahorkai Géza még a
múlt év decemberében egy adatlappal  kereste
meg a kistérségi könyvtárakat, az adatlaphoz írt
kísérõlevélben e mondatokkal: „Az új szempon-
tú területi felosztás ebben a formában nem
rendelkezik hagyományokkal, viszont léte miatt
szükségessé teszi a könyvtárak közötti együttmûkö-
dési igények felmérését, stratégia és részletes, konk-
rét feladatokat tartalmazó programok kidolgozá-
sát, ami a hatékonyság miatt nem várathat hosszabb
ideig magára”.

Egy év tapasztalata, élmények, érzések, be-
nyomások, esetenként bizonytalanság és tanács-
talanság – nagyjából ezek a szakma kiinduló-
pontjai a témáról való eszmecseréken, így ezen
a tanácskozáson is. Márpedig, ha az ember elbi-
zonytalanodik, legjobb, ha megpróbál visszamen-
ni a kiindulóponthoz, az eredeti elképzelések

megszületésének érveihez. Ebben az esetben a
bizonytalanságaink egyik alapvetõ „gyökerének”
a regionális/kistérségi eszme, gondolat újszerû-
ségét, szokatlanságát tekinthetjük, melynek meg-
élésében hierarchikus gondolkodásmódunk  aka-
dályoz minket.

Egy kis történelmi visszatekintésre van szük-
ségünk ahhoz, hogy belássuk, talán nem is annyi-
ra új ez a felosztás, s talán nem is hagyományok
nélkül való, még hazánkban sem. Építészettörté-


