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Järvenpää és Vác város
könyvtárainak
együttmûködése

2004 októberében ünnepelte a váci Katona La-
jos Városi Könyvtár alapításának századik év-
fordulóját. A városháza tanácstermében rende-
zett konferencián részt vett a két testvérvárosunk
küldöttsége, Ipolyság és Järvenpää könyvtárának
vezetõi, köszöntve az intézményt. Az ipolysági
könyvtárral 2001 óta szinte havi munkakapcso-
lat áll fent, gyakoriak a közös rendezvények. Az
elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap
Könyvtári Szakmai Kollégiuma három alkalom-
mal is támogatta a szakmai és kulturális együtt-
mûködést, közel kétmillió forintot lehetett fel-
használni e jelentõs tevékenységre, beleszámít-
va a városi önrészes pénzügyi kereteket.

Finnországi testvérvárosunk könyvtárával – a
nagy távolság miatt – eddig csupán erre az egy
találkozásra került sor. 2007 elején azonban meg-
hívás érkezett Järvenpää várostól, hogy a kultu-
rális kapcsolatok elõrelépése érdekében a váci
városi könyvtár küldöttsége vegyen részt az ot-
tani könyvtár alapításának hetvenötödik évfor-
dulóján. A rendezvényen a város köszöntötte két
intézményét, a városi könyvtárat és a hatvan-
éves munkásfõiskolát. A könyvtár kettõs évfor-
dulót ünnepelt: alapításának hetvenötödik és az
új könyvtár épületének huszadik évét.

A kiemelkedõ városi program két részbõl állt,
elõször a Järvenpää Házban, a Sibelius Terem-
ben Erkki Kukkonen úr, a város polgármestere
köszöntötte az ünnepelt intézményeket, majd
hosszú kulturális program következett. Híven a
város zenei múltjához jazz-zenekar lépett fel; a
fõiskola diákjai adtak elõ zenés, táncos darabo-
kat; a könyvrõl, könyvtárról szóló monológok
hangzottak el, melyeket énekkar követett. A leg-
nagyobb sikert a könyvtáros kollégák fellépése
hozta, akik a mindennapi munkát kifigurázva
énekes, táncos mûsort mutattak be. Nem lehet
szóban visszaadni azt az élményt, amit a közön-
ség láthatott a színpadon, például a szájukban
rózsával imitálták a 9 és 1/2 hét címû film zené-

jére az olvasócsábítás pantomimját, vagy a le-
robbant számítógéppel való kínlódást.

A program után a könyvtár épületében került
sor a fogadásra, amelyen több mint kétszázan
vettek részt. Itt Tuula Pulkkinen igazgatónõ kö-
szönte meg az ünneplést, és sor került a testvér-
városi intézmények képviselõinek beszédeire is.
Mándli Gyula igazgató köszöntötte Vác város
nevében az ünneplõ intézményeket és adta át a
város és a könyvtár ajándékait. A beszédet Elsõ

József tolmácsolta finn nyelven, az egyetlen
magyar származású järvenpää-i polgár, aki nap-
közben az idegenvezetõnk is volt. Az utolsó
mondatot az igazgató igyekezett finn nyelven
felolvasni, ami nagy tapsot és nagy nevetést
váltott ki, igazolva, hogy a finnek udvarias és
kedves nép, megbecsülik a jószándékot. Ezt
követõen az észt testvérváros, Jõgeva könyvtá-
rának küldöttje mondott köszöntõt és adott át
ajándékot.

A váci vendégeket már az ünnepi program
elején bemutatták a város polgármesterének, majd
a fogadás keretében Erkki Kukkonen úr érdeklõ-
dött a két intézmény közös terveirõl, megjegyez-
ve, hogy jól ismeri a váci városi könyvtárat. Hogy
a testvérváros mennyire fontosnak tartja és ápol-
ja a kapcsolattartást, jelezte az, hogy a vendége-
ket bemutatták Marju Taurula asszonynak, az
ottani mûvelõdési osztály vezetõjének és Leena

Ritala asszonynak, aki a város külkapcsolatai-
nak ügyvivõje. Mindketten érdeklõdtek, hogy a
két könyvtár milyen megállapodást kötött az itt-
lét folyamán, hiszen a programban szerepelt az
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együttmûködés hivatalossá tétele is. Tegyük
hozzá, hogy az érdeklõdés nem formális jellegû
volt, tényleg fontosnak és hasznosnak tekintik
Vác és Järvenpää kulturális együttmûködését.

Már a kiérkezés napjának estéjén, a szállás
elfoglalása után, testvérvárosunk könyvtárának
bemutatása volt a program. Több órát töltöttünk
a szakmai munka és a pénzügyi helyzet megis-
merésével. A város hatalmas pénzügyi lehetõsé-
geket biztosít könyvtárának, példát vehetünk
mûködési körülményeikrõl, felszereltségükrõl.

Egységes integrált számítógépes rendszer mû-
ködik, amelyet az ország minden könyvtára hasz-
nál – tehát könnyû a használat az olvasóknak és
a könyvtárosoknak egyaránt a munkában. A belsõ
hálózatnak van önkiszolgáló része is, itt az olva-
sók maguk kölcsönöznek; visszaadhatják a ki-
vitt dokumentumokat, ha nem akarnak könyvtá-
rossal beszélgetni, a teljes szolgáltatást megold-
hatják önkiszolgáló rendszerben. Ottlétünk min-
den napján megfordultunk a városi könyvtárban,
állandóan tele volt olvasókkal (sokan családos-
tul járnak a könyvtárba), s láthattuk a használat
különbözõ formáit. Az internetszolgáltatás ingye-
nes, csak a használati idõ limitált, hogy ne fog-
lalhasson le sokáig gépet egy olvasó. Hatalmas
alapterülete van a könyvtárnak, zárható (zajmen-
tes) szobák találhatók a közös munkához, kor-
szerû a világítás. A könyvtár raktári területe az
épület alatt megközelíti a teljes olvasói alapterü-
letet, ami tömör raktárként mûködik, így több-
szöröse a nyílt polcrendszernek.

Gyönyörû gyermekkönyvtári részleg is van
benne, külön foglalkoztató szobával, bábszínház-
zal (ez szinte mindenhol megtalálható) – a gyer-
mekek láthatóan nagyon fontosak a finn társada-
lom számára.

A könyvtár részese egy négy intézménybõl
álló könyvtári szervezetnek, amelyek megálla-
podtak, hogy gyûjteményük egy-egy kiemelt
területén teljes beszerzést biztosítanak és vállal-
ják a többieknek az átkölcsönzést. Järvenpää
esetében a zenei gyûjtemény a meghatározó,

lévén hogy Sibelius egykori otthonaként zenei
központ gyanánt mûködik, ahol a komolyzene, a
jazz a város mindennapi életének része.

A második napon reggel a keravai Városi
Könyvtár megtekintésére indultunk vonattal –
ami tiszta, kulturált és meleg volt –, és húszper-
ces utazás után a szakadó hóesésben egy hatal-
mas könyvtárban találtuk magunkat. Modern
épület, óriási alapterület (eleve könyvtárnak ter-
vezve), amelyben a városi könyvtár és a mellette
fekvõ fõiskola könyvtára van elhelyezve. Telje-
sen számítógépesítve minden, ahol az olvasó még

A túloldalon: finn szélmalom (ott volt tél...)

Jobbra: Tuula Pulkkinen átveszi Vác város

és a Katona Lajos Városi Könyvtár ajándékát

az évfordulós ünnepségen.

Alul: a järvenpää-i könyvtár épülete

és központi tere.
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zárás idején is le tudja adni a visszavitt könyve-
ket az épület elõterében kialakított ablakon át. A
számítógépes rendszer igazolja a visszavételt, és
a futószalag kódok szerint szétosztja a könyve-
ket ládákba, ahonnét a könyvtárosoknak csak
polcra kell rakniuk. (Alapár: ötvenezer euró!)

Délután a tuusulai (mindkettõ közepes nagy-
ságú város Järvenpää és Helsinki között) Városi
Könyvtárat tekintettük meg, amelyet a buszpá-
lyaudvar épületébõl alakítottak át, de tökéletes
könyvtár benyomását kelti. A mûködtetési rend-
szere hasonló az elõzõ kettõhöz, azonos számí-
tógéprendszer, azonos program, aki egy könyv-
tárban járt, mindenhol ugyanazt a mûködési
gyakorlatot tapasztalhatja. A berendezés korsze-
rû, alapterülete hatalmas, belépve a könyvtárba
egyszerûen jól érzi magát az ember. Az emele-
ten található a kézikönyvtár, egyik sarkában a
teljes önkormányzati dokumentáció, amelyet
bárki használhat – mindez könyvtárosi felügye-
let nélkül.

A könyvtár bibliobuszt is üzemeltet, amelyet
a többi könyvtár igénybe vehet és kérheti, hogy
a városában hetente egyszer álljon meg az olva-
sók rendelkezésére. Ez a szolgáltatás évi egy-
millió forint feletti összegbe kerül az igénylõ vá-
rosoknak.

Mindhárom könyvtárban az épület elején he-
lyezték el a folyóirat-olvasó helyiségét (helyisé-
geit), melye(ke)t a könyvtári nyitva tartástól füg-

getlenül lehet hasz-
nálni, annál hosz-
szabb nyitvatartási
idõben. Hétköznap
délelõtt tele volt
emberekkel.

 „Finnország
az elsõ skandináv
állam, ahol már
1928-ban köz-
könyvtári törvényt
alkottak, melyet
többször módosí-
tottak, de alapel-
vei példamutató-
ak: A könyvtári és
információs szol-
gáltatások biztosí-
tása helyhatósági
kötelezettség; a
könyvtár a helyi

A keravai könyvtár központi kiszolgáló pultja, háttérben

az automatával.

Középen: a tuusulai könyvtár épülete, lent:

a tuusulai könyvtár kézikönyvtára.
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alapszolgáltatások egyike; a könyvtárhasználat
és a kölcsönzés a könyvtári tagok számára in-
gyenes.”

Nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy csak
irigykedni tudtunk a három megtekintett könyv-
tár lehetõségei láttán, amelyek messze megha-
ladják a magyar városi könyvtárak helyzetét.
Noha Finnország rendkívül drága ország, a pénz-
ügyi arányokban ez nem jelenik meg. Järvenpää
és Vác hasonló nagyságú, lakosú város, tehát a
lehetõségek hasonlóak lehetnének. Néhány sok-
koló szám, a mûködés bemutatásához (egy eurót
250 forintként átszámolva): A könyvtár teljes
költségvetése nagyjából azonos létszám mellett
391 millió / nálunk 95 millió Ft. Állománygya-
rapítási keret 54 millió / nálunk 12 millió Ft.
Egy könyv átlagára náluk 8 ezer, nálunk 3 ezer
Ft, de a kötésük klasszisokkal jobb. Költségve-
tésükbõl százmillió forintnyi keretet használnak
fel az épület mûködtetésére és karbantartására,
nálunk ez pár millió forintot jelent. Fontos mo-
mentum a mûködésben – a teljes költségvetés
40%-át biztosítja a helyi önkormányzat, 60%-át
pedig az állam adja!

A hivatalos létszámon felül vannak rendsze-
resen gyakornokok s más ideiglenes dolgozók,
akiknek a könyvtár nem fizet munkabért. (Az
USA-ban és egyre
több európai or-
szágban nyugdíjas
értelmiségiek jár-
nak be ingyen dol-
gozni a közkönyv-
tárakba, ahol a ki-
segítõ munkájukért
társadalmi köz-
megbecsülést érde-
melnek ki.)

Ami a szá-
munkra a legin-
kább – sajnos –
szokatlan volt, az
az emberek bizal-
ma egymás iránt, a
mûködõ rendszer
iránt, ahol fel sem
merülhet sanda
szándék. Az olva-

sók nem lopnak könyvet, nem tépnek ki oldala-
kat újságokból, könyvekbõl – mert nem szabad,
tehát nem is teszik. A társadalom szabályait az
õslakosok betartják csakúgy, mint a bevándor-
lók.

Kerava könyvtárépülete.

Lent: a järvenpää-i könyvtár hangtára.
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Az irodalom, a zene
és a helytörténet
kiemelt szerepe az
együttmûködésben

Az együttmûködési megállapo-
dásunk három központi területre
terjed ki a következõ idõszakban:
a mai magyar irodalom beszerzé-
se, a zenei gyûjtemények fejlesz-
tése és a helytörténeti dokumentu-
mok kölcsönös cseréje.

1. A legújabban kiadott mai ma-
gyar irodalom beszerzésében való
együttmûködés, melyhez nehéz hoz-
zájutni Finnországban. A város
könyvtárában megtalálható minden
betelepült náció saját irodalma, pl.
afrikai országokból, Japánból is te-
lepedtek le emberek, akik anyanyelv-
ükön olvashatnak szépirodalmat, me-
sekönyveket. A magyar irodalmat
reprezentáló mai fiatal szerzõk mû-
veibõl fogunk nyújtani választékot,
a järvenpää-i könyvtár pedig finn
nyelvû irodalmat ad cserébe.

2. Mindkét városban kiemelt
szerepet kapnak a zenei élet ese-
ményei, a zenei oktatás. A könyv-
tárak hangsúlyosabban gyûjtik a
két nemzet zenei életére vonatko-
zó zenei dokumentumokat, hang-
lemezeket, cédéket, dévédéket, és
rendszeresen cserélnek egymással
ilyen jellegû mûveket.

3. A két testvérváros könyvtára
kölcsönösen lehetõvé teszi, hogy a
városok polgárai megtalálják a
gyûjteményükben a másik telepü-
lésre vonatkozó helyismereti irodal-
mat, dokumentumokat. Ezért köte-
lezettséget vállalnak a történeti múl-
tat bemutató dokumentumok cseré-
jére, útikönyvek, tájékoztatók, képes-
lapok és fényképek biztosítására.

Tuusula, kölcsönzõpult.

A järvenpää-i gyerekkönyvtár.

és meseszobája.


