
18  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2007.február

Új vezetõk...Új vezetõk...Új vezetõk...Új vezetõk...Új vezetõk...

Régi-új igazgató
egy régi-új könyvtár élén,
avagy egy új könyvtártípus
születése

1975 óta dolgozom az akkor még Nagy Lajos
Városi Könyvtár névre hallgató kalocsai könyvtár-
ban. Az elmúlt huszonhét év alatt majd minden
munkakörben dolgoztam a könyvtárban. Voltam
olvasószolgálatos, módszertanos és több mint ti-
zenhárom évig feldolgozó könyvtáros. A könyv-
tárigazgatói beosztást elsõ alkalommal 1993-ban
nyertem el. Igazgatóságom tiszavirág életû volt,
mert a fenntartó 1995. november 1-jei hatállyal
Városi Közmûvelõdési Intézmények néven össze-
vonta a város valamennyi közmûvelõdési intézmé-
nyét. Ebben az egyesült vegyimûvek

jellegû intézményben volt mûvelõ-
dési központ, könyvtár, múzeum,
levéltár, képzõmûvészeti gyûjte-
mény, késõbb televízió is. Az integ-
rált intézmény igazgatója a korábbi
mûvelõdési központ igazgatója lett,
engem meghatározatlan idõre igaz-
gatóhelyettesnek neveztek ki, és továbbra is a
könyvtár vezetõje maradtam. Az összevonást kö-
vetõ idõszak a városi könyvtár lassú, de biztos
leépülésének idõszaka volt. Személyes konfliktu-
saim sohasem voltak az igazgatóval, jó volt köz-
tünk a munkakapcsolat, de nyilvánvaló volt, hogy
a könyvtár a másodrendû intézmények sorába tar-
tozott a mûvelõdési központ mögött, annak ellené-
re, hogy az integrált intézmény tagintézményei
megtartották szakmai önállóságukat. Úgy nézett ki,
hogy a fent vázolt helyzet örök idõkre fennmarad.
De nem így történt…

A változás lehetõségét a 2004 õszén megszüle-
tett kalocsai Tomori Pál Fõiskola alapítása terem-
tette meg. A fõiskolát, amely közgazdasági, pénz-
ügyi és EU-s ismereteket oktat, a Kalocsai Felsõ-
oktatási és Szolgáltató Kht. alapította, amelyben
negyven százalékos részesedéssel érdekelt volt a
kalocsai önkormányzat is. A fõiskola, annak rend-
je-módja szerint, megkapta az akkreditációt, és 2004

õszén megkezdõdött az elsõ szemeszter. Költség-
kímélési okok miatt az alapítók elhatározták, hogy
a fõiskola nem alapít saját könyvtárt, hanem az
önkormányzat és a fõiskola közös fejlesztésével a
városi könyvtárt teszik alkalmassá a fõiskolai
könyvtári ellátás biztosítására. A kialakult új hely-
zetet jó alkalomnak láttam a könyvtár hanyatló
állapotának gyökeres megváltoztatására. Felvettem
a kapcsolatot a fõiskola rektorasszonyával, aki
megbízott a könyvtár fejlesztési tervének elkészíté-
sével. Az elkészített fejlesztési tervet megvitatta a
fõiskola vezetése, majd a közös jóváhagyás után a
polgármester elé terjesztettük.

Az elképzelés lényege az volt, hogy a könyv-
tár önálló jogállású intézményként a fõiskola
anyagi támogatásával kialakítja a fõiskolai
könyvtári ellátáshoz szükséges szakkönyvállo-
mányt és megteremti a hallgatók számára szük-

séges informatikai hátteret. Köz-
ben könyvtári berkekben tájéko-
zódtam az ilyen új típusú, közmû-
velõdési és fõiskolai könyvtári
ellátási feladatokat egyaránt ellátó
könyvtár létrehozásának lehetõsé-
gérõl. Két városban, Békéscsabán
és Gyöngyösön foglalkoztak ha-

sonló tervekkel, de valamilyen ok miatt ezek csak
tervek maradtak. Felvettem a kapcsolatot a mi-
nisztérium Könyvtári Fõosztályával is. A fõosztály
munkatársai melegen támogatták a kalocsai kezde-
ményezést. Egyrészt örültek annak, hogy egy vá-
rosi könyvtár ismét önállóvá válik, másrészt örül-
tek a közmûvelõdési és a fõiskolai könyvtári ellá-
tás egyfajta integrációjának, amely kisebb városok-
ban alkalmazható, mindenképpen költségkímélõ ha-
tású lesz.

A 2005-ös év nagyjából el is telt az elõkészü-
letekkel. Az önkormányzat elfogadta a fõiskola
és a könyvtár elképzelését, amely alapfeltétel-
nek tekintette, hogy a városi könyvtár csak önál-
ló intézményként tudja teljesíteni új feladatát.
Abban is egyetértettek az érintettek, hogy a
könyvtár eddigi elhelyezése sem alkalmas új
feladatainak ellátására, nagyobb alapterületû
könyvtárépületre van szükség. Jelenleg a könyv-
tár két, egymástól távolabb lévõ épületben mû-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. február • 19

ködik. Az egykori zsinagógából 1963-ban átala-
kított könyvtárépületbõl 1977-ben kiköltözött a
gyermekkönyvtár a mûvelõdési központ épüle-
tébe, ahol új részlegként megalakult a hangzó
dokumentumok gyûjteménye is. A gyermek-
könyvtárt 1991-ben az olvasóterem is követte. A
két helyen mûködõ könyvtár már régóta helyhi-
ánnyal küszködött, így a fõiskolai célokat szol-
gáló, a közmûvelõdési könyvtárakénál lényege-
sen nagyobb közgazdasági állomány és az olva-
sók számára kialakítandó új számítógépes mun-
kaállomások elhelyezésére a jelenlegi körülmé-
nyek között nincs lehetõség.

Elõször a könyvtár státusának rendezésére ke-
rült sor. Mivel a kulturális alaptörvény az intéz-
mény-összevonást, illetve -szétválást miniszteri vé-
leményhez kötötte, ki kellett kérni az akkori mi-
niszter, Bozóki András véleményét is. A miniszter
úr melegen támogatta az új könyvtár alapításának
tervét. A kalocsai polgármesterhez intézett levelé-
ben többek között a következõket írta: „Levelébõl

örömmel értesültem arról, hogy ismét önálló intéz-

ményként fog mûködni Kalocsán a városi könyv-

tár, ellátva a fõiskolai könyvtári ellátás feladatait

is. […] remélem, hogy a fõiskola és a városi könyv-

tár együttmûködése, ez az országosan is egyedül-

álló megoldás, példaértékû lehet.”

A szükséges szakvélemények beérkezte után a
kalocsai önkormányzat 2006. március 1-jei hatállyal
a Városi Közmûvelõdési Intézmények, Könyvtár
és Televízió intézményt megszüntette, és helyette
két intézményt alapított. Az egyik, a Városi Köz-
mûvelõdési Intézmények, Múzeum és Televízió
megmarad integrált intézménynek, a másik, a
könyvtár Tomori Pál Városi és Fõiskolai Könyvtár

néven mûködik. A könyvtár alapító okirata két
ellátandó alaptevékenységet jelölt meg: közmûve-

lõdési könyvtári tevékenység és fõiskolai könyvtári

ellátás. A képviselõ-testület a könyvtáralapítással
együtt pályázatot írt ki a könyvtárigazgatói állásra,
és a pályázati eljárás befejezéséig megbízott az igaz-
gatói teendõk ellátásával. Rendkívül jelentõs szak-
mai kihívásnak tekintettem a könyvtár átszervezé-
sét, ezért megpályáztam az igazgatói állást, amit
2006. július 1-jétõl öt éves idõtartamra el is nyer-
tem. Közben a könyvtár elhelyezésének kérdése is
rendezõdni látszott. A kalocsai kórház nagyarányú
rekonstrukciója következtében kiürült a rendelõin-
tézet egyik épülete, amely, megfelelõ átalakítás után,
alkalmas lesz a könyvtár befogadására. Az 1980-
ban épült háromszintes, vasbetonvázas épület hasz-

nos alapterülete 120 m2-rel nagyobb, mint a jelen-
leg használt helyiségek összes alapterülete. Az át-
alakítás kb. 37 millió forintba kerül, amihez 26
millió vissza nem térítendõ támogatást nyert a város,
a hiányzó összeget pedig saját erõbõl fedezi. A
költözés 2007 második félévében várható.

Az elmúlt év folyamán a könyvtár és a fõiskola
együttmûködési szerzõdést kötött. A szerzõdés
szabályozza a fõiskolai könyvtári állomány kiala-
kítását, tervszerû gyarapítását, a tanszéki kézikönyv-
tárak kialakítását és gyarapítását, a számítástechni-
kai fejlesztéseket, a kapcsolattartást a könyvtár és
a fõiskola között, a könyvtárhasználatot és a fõis-
kolai könyvtári ellátás költségeinek biztosítását. Ez
utóbbi a fõiskola által fizetendõ könyvtártámoga-
tás kiszámításának módját és mértékét jelenti. A
könyvtártámogatás fejkvóta rendszer szerint törté-
nik, ami a fõiskola hallgatóinak létszámától függ.
A fejkvóta mértékét, jobb híján, az Új Könyvek-
ben referált szakkönyvek átlagárából és az egy
olvasóra jutó állománygyarapításra fordított, több-
szörös viszonyításon keresztül kapott viszonyszám
alapján számoltuk ki. Késõbb a fejkvóta nagyságát
a ténylegesen a fõiskolai könyvtári állomány gya-
rapítására fordított összeg alapján határozzuk meg.
A nagyobb fejlesztések (pl. informatika) fedezetét
a könyvtár (vagy a fenntartó önkormányzat) és a
fõiskola közösen állja. A fõiskolai könyvtári állo-
mány kialakítását más módon is elõsegítjük. Sike-
rült jó kapcsolatot kiépíteni a Corvinus Egyetem
könyvtárával, amely felajánlotta fölöspéldányait,
ebbõl a fölöspéldány-állományból a fõiskola egyik
tanára kiválogatta a szükséges könyveket. Pályá-
zott a könyvtár a „Budapest Bank az oktatásért és
a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítványnál állo-
mánygyarapításra. Ezen a pályázaton 200 ezer fo-
rintot nyertünk. A könyvtár és a fõiskola lehetõsé-
gei szerint figyeli és megpályázza azokat a pályá-
zati kiírásokat, amelyek hozzájárulhatnak a könyv-
tár új feladatainak megvalósításához.

Úgy gondolom, hogy az elmúlt két és az elõt-
tünk lévõ néhány év a kalocsai városi könyvtár
életében sorsdöntõ változás kezdetét jelenti. Meg-
újulhat a könyvtár, és e megújulás révén korsze-
rûbb könyvtári ellátáshoz juthatnak a város la-
kosai is és a Tomori Pál Fõiskola hallgatói is. A
Kalocsán történõ könyvtári változások, remélhe-
tõleg, egy új könyvtártípus születésének kezde-
tét jelentik, és példaként állhatnak a Kalocsához
hasonló nagyságrendû iskolavárosok elõtt is.

 Asbóth Miklós


